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Activitatea instructiv-educativă s-a desfaşurat în Colegiul Tehnologic “Grigore Cerchez”, 

în anul şcolar 2021/2022, în baza prevederilor Planului managerial şi a Planurilor de activitate 

elaborate pe compartimente, urmărind în principal următoarele obiective:  

CURRICULUM: 

 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională, a reglementărilor legale şi 

a metodologiilor specifice; 

 Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi 

procedurilor de evaluare, precum şi valorificarea lor în elaborarea documentelor şcolare 

(planificări, proiecte didactice, portofolii de evaluare); 

 Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase; 

 Revizuirea ofertei educaţionale a şcolii (inclusiv oferta CDŞ) în funcţie de nevoile 

specifice ale elevilor şi ale comunităţii locale; 

 Pregătirea elevilor în vederea susţinerii examenelor de absolvire şi a olimpiadelor şcolare; 

 Dezvoltarea predării asistate de calculator; 

 Creşterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor; 

 Multiplicarea activitaţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor 

societăţii democratice şi al economiei de piaţă. 

 

RESURSE UMANE: 

 Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi; 

 Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice; 

 Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale de 

muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare; 

 Realizarea evaluării personalului; 

 Cresterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente şi 

atragerea de cadre didactice cu performanţe profesionale recunoscute. 
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RESURSE MATERIALE: 

 Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare; 

 Multiplicarea veniturilor extrabugetare ale instituţiei; 

 Dotarea şi modernizarea bazei materiale. 

 

PARTENERIATE ŞI PROGRAME: 

 Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi 

parteneriate cu unitatea de învăţământ; 

 Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală; 

 Organizarea de activităţi extraşcolare. 

 

RELAŢII PUBLICE, COMUNICARE ŞI IMAGINE: 

 Îmbunătăţirea comunicării organizaţionale; 

 Promovarea imaginii şcolii (în interior şi în exterior) prin diverse activităţi de relaţii 

publice. 
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1. ANALIZA  ACTIVITĂŢII MANAGERIALE 

 

La începutul anului şcolar 2021-2022, echipa managerială a unităţii de învăţământ a 

realizat următoarele documente: Raportul privind starea şi calitatea învăţământului pentru anul 

şcolar 2020-2021 (nr.4714/25.10.2021, avizat în CP din 21.10.2021 şi aprobat în CA din 

25.10.2021), Planul managerial pentru anul şcolar 2021-2022 (nr.4715/25.10.2021, avizat în CP 

din 21.10.2021 şi aprobat în CA din 25.10.2021), Planul de Acţiune al Şcolii pe perioada 2018-

2022 (nr.4589/12.10.2018, avizat în CP din 12.10.2018 şi aprobat în CA din 12.10.2018), 

tematicile CA şi CP (nr. 4718/25.10.2021 avizat în CP din 21.10.2021 şi aprobat în CA din 

25.10.2021). Planul operaţional pentru anul 2021-2022 constituie anexa 1 a Planului managerial. 

De asemenea, Planul managerial al activităţilor educative, Calendarul activităţilor educative şi cel 

al activităţilor extracurriculare/extraşcolare reprezintă anexele 2, 3 şi 4 ale aceluiaşi Plan 

managerial al unităţii de învăţământ pentru anul şcolar 2021-2022. Toate aceste documente au fost 

avizate de Inspector şcolar pentru implementarea descentralizării instituţionale pentru sectorul 5, 

d-na Vîlcu Adelina.  

De asemenea, s-a elaborat Regulamentul de ordine interioară  pentru anul şcolar 2021-

2022 cu nr.4719/25.10.2021, care a fost avizat în Consiliul Profesoral din 21.10.2021 şi aprobat de 

Consiliul de Administraţie din 25.10.2021, și Regulamentul de organizare și funcționare a 

Colegiului Tehnologic “Grigore Cerchez” cu nr.4713/25.10.2021 care a fost dezbătut în Consiliul 

Școlar al Elevilor din data de 28.09.2021, dezbătut în Consiliul Reprezentativ al Părinților în data 

de 30.09.2021, avizat în CP în 21.10.2021 și aprobat în CA în 25.10.2021. 

De-a lungul anul  şcolar 2021-2022 s-au realizat de către conducerea şcolii  36 asistenţe  la 

ore, finalizate cu acordarea de calificative parţiale după cum urmează: 38 Foarte Bine. Criteriul 

avut în vedere în realizarea acestei activităţi a fost asistarea cadrelor didactice nou venite în şcoală, 

a celor debutante şi a celor înscrise la grade didactice. În urma acestor activităţi,  s-a constatat că, 

în general, proiectarea didactică este riguroasă, respectând cerinţele curriculumului naţional şi 

particularităţile colectivului de elevi. Se utilizează mijloace şi tehnici moderne de predare-evaluare 

precum fişe de lucru, mijloace audio-video, lucrul pe grupe, portofolii şi proiecte ale elevilor. 

Cadrele didactice comunică eficient cu elevii şi cu colegii. Strategiile de predare-învăţare-evaluare 

sunt utilizate în funcţie de nevoile elevilor. De asemenea, sunt utilizate metode variate de evaluare 

formativă, iar feedback-ul este folosit pentru monitorizarea progresului elevilor. 
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În anul şcolar 2021-2022, s-au efectuat următoarele inspecții tematice şi inspecții de 

specialitate: 

 - 08.09.2021 - inspecție tematică efectuată de inspector școlar în cadrul ISMB Bojanopol Gabriela 

Claudia 

- 07.10.2021 - inspecție tematică efectuată de inspector școlar în cadrul ISMB Bojanopol Gabriela 

Claudia 

- 11.01.2022 - inspecție speciala pentru acordarea gradului didactic II (prof. Cosma Florentina), 

metodist prof. Șandru Angela 

- 11.01.2022 - inspecție specială pentru acordarea gradului didactic II (prof. Petre Daniela) – 

metodist prof. Șandru Angela 

- 13.01.2022 - inspecție specială pentru acordarea gradului didactic II (prof. Radu Roxana) – 

metodist, prof. Șandru Angela 

- 17.02.2022 - inspecție curentă 2 pentru acordarea gradului didactic I (prof. Ion Carmen Mihaela) 

– metodist, prof. Vulcanescu- Florea Anca Ioana 

- 10.03.2022 - inspecție curentă pentru acordarea gradului didactic I (prof. Popa Elisabeta) – 

metodist, profesor Voichițoniu Iacob 

- 06.04.2022 - inspecție de specialitate IC2 pentru acordarea Definitivatului (prof.Nicolae Silvia) – 

metodist, prof. Nedelcu Iulian 

- 18.05.2022 - inspecție tematică efectuată de inspector școlar în cadrul ISMB Bojanopol Gabriela 

Claudia 

- 19.05.2022 - inspecție curentă 1 pentru acordarea gradului didactic II (prof.Dragoi Ioan) – 

inspector școlar pentru socio- umane, prof. Horvat Adrian- Gabriel 

- 25.08.2022 - inspecție tematică efectuată de inspector școlar în cadrul ISMB Bojanopol Gabriela 

Claudia 
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2. ANALIZA REZULTATELOR OBŢINUTE DE ELEVI 

 

a.     SITUAȚIA ȘCOLARĂ A ELEVILOR LA SFÂRŞITUL SEMESTRULUI AL II-lea AN ŞCOLAR 2021-2022 

 

 

 

 

           Clasa 

Elevi înscrişi 

la începutul 

semestrului  

Elevi rămaşi la 

sfârşitul 

semestrului 

Nr. elevi 

promovaţi 

Promovaţi pe 

medii 

Corigenţi la  Cu sit. şc. 

neîn. 

 Total Din 

care 

feminin 

Total Din care 

feminin 

Total Din care 

feminin 

5-6.99 7-8.99 9-10 1 ob. 2 ob. 3 ob. 4 ob. >4 

ob. 

Total Din care 

feminin 

Total liceal, zi 

IX-XII  
667 323 629 300 411 201 40 315 56 137 60 2 - - 19 12 

Din care: 

Cls. IX 137 65 133 61 96 46 10 70 16 17 6 2 0 0 12 8 

Cls. X 207 110 200 108 165 87 17 128 20 28 5 0 0 0 2 1 

Cls. XI 200 91 184 82 138 65 10 110 18 29 15 0 0 0 2 2 

Cls. XII 123 57 112 49 12 3 3 7 2 63 34 0 0 0 3 1 

Total seral  79 42 65 35 62 34 35 27 0 0 0 0 0 0 3 1 

Total FR 311 174 268 154 268 153 258 10 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Clasa Retrasi Mişcarea elevilor Elevi cu abateri 

disciplinare 

Elevi exmatriculaţi Număr elevi cu note scăzute la 

purtare 

Plecaţi în 

alte scoli 

Veniti  din 

alte scoli 

Total  Fete  Pentru 

absenţe 

Alte 

motive 

Între 9.99 şi  7 Total note sub 7 

Total liceal, zi 

IX-XII 

14 17 - 79 34 7 5 162 24 

Din care: Cls. 

IX 

1 3 - 20 10 - - 30 14 

Cls. X 0 7 - 14 6 - - 57 3 

Cls. XI 6 6 - 21 9 4 4 47 4 

Cls. XII 7 1 - 24 9 3 1 28 3 

Total seral  6 - - 2 1 8 2 17 8 

Total FR 8 - - 17 10 35 18 58 21 

 

 

 

Total înscrişi: 1057 elevi  

Rămaşi: 962 elevi 

Promovaţi: 741 elevi 

Corigenţi: 199 elevi 

Situaţii neîncheiate: 22 elevi 

Exmatriculaţi: 50 elevi 

Retrasi : 28 elevi  

Note scăzute la purtare între 9.99 şi 7: 237 

Note scăzute la purtare sub 7: 53 
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Promovați

Corigenți

Situațiineîncheiate 
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b. REZULTATELE OBŢINUTE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT - ELEVI DIN PROMOȚIA 2021-2022 ȘI PROMOȚII 

ANTERIOARE – sesiunea iunie-iulie 

 

Forma de 

învățământ 

Nr elevi 

înscriși 

Nr. elevi 

prezenți 

Nr. elevi 

neprezentați 

Nr. elevi 

eliminați 

Număr de 

candidati 

respinși 

Din care cu medii: 
Nr. elevi 

reușiți 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 
6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

Zi 33 

32 

(96,97%) 1 (3,03%) 

0 

(0%) 

17 

(53,12%) 

12 

(70,59%) 

5 

(29,41%) 

15 

(46,88%) 

11 

(73,33%) 

2 

(13,33%) 

2 

(13,33%) 0 (0%) 0 (0%) 

Seral 6 

5 

(83,33%) 1 (16,67%) 

0 

(0%) 3 (60%) 3 (100%) 0 (0%) 2 (40%) 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 

Frecvență 

redusă 8 4 (50%) 4 (50%) 

0 

(0%) 2 (50%) 2 (100%) 0 (0%) 2 (50%) 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

TOTAL 47 

41 

(87,23%) 6 (12,77%) 

0 

(0%) 

22 

(53,66%) 

17 

(77,27%) 

5 

(22,73%) 

19 

(46,34%) 

13 

(68,42%) 

3 

(15,79%) 

3 

(15,79%) 0 (0%) 0 (0%) 

 

 

c. REZULTATELE OBŢINUTE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT - ELEVI DIN PROMOȚIA 2021-2022 ȘI PROMOȚII 

ANTERIOARE – sesiunea august - septembrie 

 

  

Forma de 

învățământ 

Nr 

elevi 

înscriși 

Nr. elevi 

prezenți 

Nr. elevi 

neprezentați 

Nr. elevi 

eliminați 

Număr de 

candidati 

respinși 

Din care cu medii: 
Nr. elevi 

reușiți 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 
6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

Zi 106 80 (75,47%) 26 (24,53%) 

0 

(0%) 

65 

(81,25%) 

59 

(90,77%) 

6 

(9,23%

) 15 (18,75%) 12 (80%) 

2 

(13,33%) 

1 

(6,67%) 0 (0%) 0 (0%) 

Seral 1 1 (100%) 0 (0%) 

0 

(0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Frecvență 

redusă 4 2 (50%) 2 (50%) 

0 

(0%) 2 (100%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

TOTAL 111 83 (74,77%) 28 (25,23%) 

0 

(0%) 

67 

(80,72%) 

61 

(91,04%) 6 (8,96) 16 (19,28%) 

13 

(81,25%) 

2 

(12,5%) 

1 

(6,25%) 0 (0%) 0 (0%) 
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d. REZULTATELE OBŢINUTE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT - ELEVII DIN PROMOȚIA 2021-2022 - sesiunea iunie-iulie  

 

Forma de 

învățământ 

Nr 

elevi 

înscriși 

Nr. elevi 

prezenți 

Nr. elevi 

neprezentați 

Nr. elevi 

eliminați 

Număr de 

candidati 

respinși 

Din care cu medii: 
Nr. elevi 

reușiți 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 
6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

Zi 9 9 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 

2 

(22,22%) 2 (100%) 0 (0%) 7 (77,78%) 

3 

(42,86%) 

2 

(28,57%) 

2 

(28,57%) 0 (0%) 0 (0%) 

Seral 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Frecvență redusă 2 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

TOTAL 11 10 (90,91%) 1 (9,09%) 0 (0%) 2 (20%) 2 (100%) 0 (0%) 8 (80%) 4 (50%) 2 (25%) 2 (25%) 0 (0%) 0 (0%) 

 

 

 

e. REZULTATELE OBŢINUTE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT - ELEVII DIN PROMOȚIA 2021-2022 - sesiunea august-septembrie  

 

 

Forma de 

învățământ 

Nr 

elevi 

înscriși 

Nr. elevi 

prezenți 

Nr. elevi 

neprezentați 

Nr. elevi 

eliminați 

Număr de 

candidati 

respinși 

Din care cu medii: 
Nr. elevi 

reușiți 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 
6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 9 - 9.99 10 

Zi 86 62 (72,09%) 24 (27,91%) 0 (0%) 

53 

(85,48%) 

50 

(94,34%) 

3 

(5,66%) 9 (14,52%) 

7 

(77,78%) 

2 

(22,22%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Seral 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

Frecvență 

redusă 0 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

TOTAL 86 62 (72,09%) 24 (27,91%) 0 (0%) 

53 

(85,48%) 

50 

(94,34%) 

3 

(5,66%) 9 (14,52%) 

7 

(77,78%) 

2 

(22,22%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 
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f. Examenul de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică sesiunea MAI - IUNIE  2022 

1. Calificări, număr de candidati 

Nr. 

crt. 
Unitatea de învățământ 

Nr. elevi 

Calificare 1: 

Tehnician in 

turism 

 

Nr. elevi 

Calificare 2: 

Tehnician in 

hotelarie 

 

 

Nr. elevi 

Calificare 3: 

Organizator 

banqueting 

 

Nr.total elevi 

1. 
Colegiul Tehnologic 

“Grigore Cerchez” 
- 2 

 

21 
23 

 

TOTAL 

 

7 12 

 

21 40 

 

2. Rezultatele examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică – sesiunea mai-iunie 2022 

 

Nr 

crt 
Unitatea de învățământ 

Calificarea 

profesională 

Număr candidați 

Înscriși Prezenți Admiși Respinși Neprezentați Eliminați  

    

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

din care cu calificativ       

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

E
x

ce
le

n
t 

F
o

a
rt

e 
b

in
e 

B
in

e 

S
a

ti
sf

ă
că

to
r 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

1 

Colegiul Tehnologic "Gr. 

Cerchez" 

Tehnician in 

hotelarie 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Colegiul Tehnologic "Gr. 

Cerchez" 

Organizator 

banqueting 21 13 21 13 21 13 0 0 21 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  TOTAL    23 13 23 13 23 13 0 7 23 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 g. Examenul de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică sesiunea august  2022 

1. Calificări, număr de candidati 

Nr. 

crt. 
Unitatea de învățământ 

Nr. elevi 

Calificare 

1: 

Tehnician 

proiectant 

CAD 

Nr. elevi 

Calificare 

2: 

Tehnician 

in turism 

Nr. elevi 

Calificare 3: 

Tehnician in 

hotelarie 

 

Nr. elevi 

Calificare 4: 

Tehnician în 

gastronomie 

 

Nr. elevi 

Calificare 5: 

Organizator 

banqueting 

 

 

Nr.total elevi 

1. Colegiul Tehnologic “Grigore Cerchez” 8 8 8 16 6 46 

 

 

TOTAL 

 

8 8 8 16 6 46 

 

2. Rezultatele examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică sesiunea august  2022 

 

Nr 

crt 
Unitatea de învățământ 

Calificarea 

profesională 

Număr candidați 

Înscriși 

  

Prezenți 

  

Admiși 
Respinși 

  

Neprezentați 

  

Eliminați  

  

T
O

T
A

L
 

F
em

in
in

 

din care cu calificativ 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

E
x

ce
le

n
t 

F
o

a
rt

e 

b
in

e
 

B
in

e
 

S
a

ti
sf

ă
că

to
r 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

1 Col. Tehnol. "Gr. Cerchez" Tehnician in turism 8 5 8 5 8 5  0 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Col. Tehnol. "Gr. Cerchez" Tehnician in hotelarie 11 4 8 2 8 2  0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 

3 Col. Tehnol. "Gr. Cerchez" 

Tehnician in 

gastronomie 17 7 16 7 16 7 1 1 15 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

4 Col. Tehnol. "Gr. Cerchez" 

Organizator 

banqueting 6 6 6 6 6 6  0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Col. Tehnol. "Gr. Cerchez" 

Tehnician proiectant 

CAD 10 4 8 1 8 3  0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 

 TOTAL  52 26 46 21 46 23 1 1 45 22 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 
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3. ANALIZA ACTIVITǍŢII LA NIVELUL ARIILOR CURRICULARE 

 

Aria curriculară Limbă și Comunicare 

 

   În anul școlar 2021-2022, aria curriculară Limbă și Comunicare a avut următorii membri: 

Limba română: 

Prof. Vasiliu Maria 

Prof. Florea Mihaela 

Prof. Cochințu Ioana 

Prof. Simion Nica 

Prof. Popa Melania  

Limba engleză:  

Prof. Tudosiu Mădălina 

Prof. Vasile Adriana 

Prof. Ion Carmen Mihaela 

Prof. Preda Iuliana (sem I) 

Prof.  Nicolae Silvia (sem al II-lea) 

Limba franceză:  

Prof. Stănescu Cristina 

Prof. Corcodel Mariana 

Prof. Ivan Iulia 

  

 În anul școlar 2021-2022, aria curriculară Limbă și comunicare din cadrul Colegiului 

Grigore Cerchez și-a propus să atingă următoarele obiective specifice:  

O1. menţinerea unei promovabilităţi de peste 90%  la limba română şi limbi moderne; 

O2. obţinerea unei promovabilităţi de peste 60% la examenul de bacalaureat; 

O3. formarea continuă/perfecţionarea în cadrul cursurilor organizate de C.C.D./Departamentul 

pentru Pregătirea Personalului Didactic a cel puţin 25% din totalul membrilor acestei arii 

curriculare;  

O4. organizarea lunară a cel puţin unei activităţi la nivelul ariei curriculare; 

O5. participarea elevilor la concursuri de creație literară, respectiv la olimpiadele  de limba 

română si  limbi moderne a unui număr de câte cel puţin zece elevi pe nivel de învăţământ 

(la faza pe şcoală); 

O6. participarea a cel puţin 10% din numărul elevilor la activităţi extracurriculare şi 

extraşcolare. 
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Aceste obiective au fost atinse în ciuda contextului pandemic dificil prin activitățile 

susținute de cadrele didactice de limba română și de limbi moderne.  

În luna septembrie a anului școlar 2021-2022 a fost ales responsabilul ariei curriculare 

în persoana doamnei profesoare Corcodel Mariana, s-a prezentat raportul de activitate pe anul 

școlar trecut, evidențiindu-se punctele tari și slabe pentru fiecare catedră în parte. În luna 

octombrie s-a întocmit un plan de activități și planul managerial al ariei.  

 

Limba română 

În semestrul I al anului școlar 2021-2022, s-a organizat activitatea în vederea 

optimizării procesului instructiv-educativ. Încadrarea profesorilor pe clase s-a făcut respectând 

principiul continuităţii. S-a făcut analiza activităţii pe anul şcolar 2020-2021 şi în urma acestei 

analize s-a proiectat activitatea pe anul şcolar curent (septembrie 2021, Vasiliu Maria). S-a 

realizat testarea predictivă a elevilor, apoi s-au analizat rezultatele, întocmindu-se și un plan de 

măsuri în vederea îmbunătăţirii acestora (octombrie 2021, fiecare profesor).  

În vederea creşterii procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat, s-au 

prelucrat programa de bacalaureat şi metodologia desfăşurării acestui examen la clasele 

terminale (octombrie 2021, profesorii claselor terminale). S-au analizat rezultatele elevilor 

claselor terminale la testul predictiv, apoi s-a elaborat planul de măsuri remediale (octombrie 

2021, Vasiliu Maria).Toţi profesorii claselor terminale au susţinut săptămânal ore suplimentare 

de pregătire cu elevii. În acest sens, două dintre doamnele profesoare de limba română, 

doamna Cochințu Ioana si doamna Simion Nica fac parte si din echipa de implementare a 

proiectului ROSE care se derulează în scoala noastră. De asemenea, s-a organizat simularea 

examenului de bacalaureat la care au participat, în calitate de profesori evaluatori, toți 

profesorii de limba română din școala noastră. Doamnele profesoare Florea Mihaela și Vasiliu 

Maria au participat la proba A a examenului de bacalaureat (sesiunea iunie) - Evaluarea 

competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în calitate de profesori 

examinatori.  

      În ceea ce privește perfecționarea în specialitate și în didactica disciplinei, prof. Vasiliu 

Maria, a participat la consfătuirea organizată de ISMB prin intermediul profesorilor metodiști, 

on-line pe platforma Zoom (30.09.2021). Tot doamna profesoară Vasiliu a participat la 

activitatea metodică la nivel de sector cu tema „Învățarea online, avantaje și dezavantaje”, 

online pe platforma Meet, Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”,  în data de 27.01.2022. 

Doamna profesoară Vasiliu a participat la toate ședințele organizate la nivelul ariei curriculare 

Limbă și comunicare, Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” și, în calitate de responsabil 

informal pentru limba română a asigurat schimbul de informații între prof. metodiști/ISMB și 

profesorii de limba română din Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”, a realizat baza de 
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date, a asigurat participarea la activitățile metodice, a diseminat informațiile primite de la 

profesorii metodiști/ISMB. 

  Doamna profesoară Simion Nica a participat la activitatea metodică „Repere 

metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a IX-a – dezbatere organizată la Lic. 

Tehnologic „Dimitrie Gusti”, București (11.11.2021). 

    Toți profesorii de limba și literatura română din cadrul Colegiului Grigore Cerchez au 

elaborat la timp planificările calendaristice, au aplicat teste predictive conform indicațiilor 

metodice primite de la ISMB, au participat la sedințele de arie si la cele ale Consiliului 

profesoral al școlii.  

     În vederea perfecționării, doamna profesoară Popa Melania a finalizat a doua facultate 

prin susținerea examenului de licență în sesiunea din februarie 2022 (Facultatea de Teologie 

Ortodoxă„Justinian Patriarhul”, secția Teologie Ortodoxă Didactică).Tot în vederea 

perfecționării doamnele profesoare Vasiliu Maria, Florea Mihaela şi Cochințu Ioana –au 

absolvit  cursurile  „Google Educator Nivel 1- Intermediari”, 25 credite, respectiv  „Microsoft 

Teacher Intermediari” – 15 credite. 

Doamna profesoară Simion Nica a participat la cursuri de formare, după cum urmează: 

 Atelier – „Facilitarea digitală în educaţia nonformală” organizat de Asociația Gutenberg (7 

decembrie 2021); Cursul  „Oratorie, Retorică si dezbatere” organizat de ARDOR (15 oct.-15 

noiembrie 2021, 10 credite), Curs Vboard organizat de EduMagic  (18.11.2021), Cursul  

„Modele educative alternative”organizat de Apmat, Bacău (25 oct. 2021- 8 ian.2022, 30 

credite), Curs de Limba germana A1.2, Centrul Fokus, Arad (17.01-martie 2022), Curs 

„Modele educative alternative”, Apmat, Bacău (25 oct. 2021- 8 ian.2022, 30 credite) 

   Profesorii de limba română au participat la diverse conferințe, webinarii și 

simpozioane. Astfel, doamna profesoară Simion Nica a participat la: Conferinţa Naţională 

„Profesor, o meserie pentru viitor” (CCD Bucuresti, 5.10.2021), Proiecte de impact în 

educaţie”, pentru ciclul integrat 2022-2024 –webinar organizat de Asociaţia „Ţine de 

noi”(3.12.2021), Simpozionul Intercultural Internaţional „Comunicarea interculturală în situaţii 

educaţionale: cunoaştere-competenţe-metode” (Asociaţia „Work Together” şi Scoala 

Gimnazială „Nicolae Bălcescu”, Craiova, 5.11.2021), Simpozionul „Practici Educaţionale de 

succes din perspectiva educației actuale” (CCD Buzău, 20.11.2021), Simpozionul Naţional „70 

de ani de educaţie nonformală – Impactul mediului online în educaţia nonformală” organizat 

de CCD Timisoara (20.11.2021), în cadrul căruia a prezentat lucrarea „Dunărea-izvor de 

poveşti”, webinarul „Cum contribuim la educație?”(Editura Corint, 14.12.2021).  

  Doamna profesoară Florea Mihaela a participat următoarele simpozioane și conferințe:  

simpozionul național ,,Calitate și performanță în școala românească,, cu lucrarea ,,Profesorul-

mentor, confident, prieten, factor fundamental în formarea personalității elevului,,- Ed II-26 
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iunie 2021 (organizatori: Liceul Tehnologic ,,Virgil Madgearu,, Roșiori de Vede în parteneriat 

cu CCD Teleorman, ISJ Teleorman, CJRAE Teleorman; lucrările sunt publicate în Revista 

Națională ,,Calitate și performanță în școala românească” ),  Simpozionul național ,,70 de ani 

în educația nonformală, 2021,, cu lucrarea ,,Educația nonformală între mediul online și 

interacțiunea directă,,(-20.11.2021, adev din 23.11.2021; organizatori: Palatul Copiilor 

Timișoara, Consiliul Județean Timiș, Inspectooratul Scolar Județean Timiș), conferința 

National Geographic (1 oră, 1.12.2021), Participare cu lucrarea ,,Sănătatea mentală și fizică a 

copiilor-cauze care le periclitează și factori favorizanți,, la Sesiunea națională de referate și 

comunicări științifice ,,Sănătatea-Componenta esențială a vieții,,-(ediția VIII, din 24.02.2022, 

cuprinsă în Calendarul activităților științifice, metodice și culturale ale CCD Olt, 2021-2022, nr 

866/15.10.2021),  Simpozionul Național, 25.02.2022, PROEDU Olt cu lucrarea ,,Metode 

interactive de învățare și integrarea acestora în strategii didactice eficiente la orele de limba și 

literatura română,  Conferința Națională Online ,,Drag de carte,, (ediția a doua, organizată de 

CCD București, împreună cu Editura Litera-4.05.2022),  la Conferința Internațională hibrid 

,,Story(re)tellingul de la formal la nonformal în școala incluzivă,, la Colegiul Național Aurel 

Vlaicu, 29.06.2022. 

  Profesorii de limba română au participat şi/sau îndrumat elevi la diverse concursuri. 

Astfel, doamna profesoară Vasiliu Maria a participat la faza pe municipiu a Olimpiadei de 

Limba și Literatura Română în calitate de evaluator în comisia de contestații, Liceul Teoretic 

„Jean Monnet”(15.03.2022), a fost membră în Comisia de evaluare a probei de interviu pentru 

ocuparea funcției de director/ director adjunct la Colegiul Tehnologic „Grigore 

Cerchez”(17.11.2021), a fost membră în Comisia de organizare a concursului pentru postul de 

bibliotecar, Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” (24.06.2022). 

Doamna profesoară Florea Mihaela a Jurizat concursul „Destinație în IE” organizat de 

Cercul Interdisciplinar”Valahia” (4 decembrie 2021), a participat ca organizator și evaluator la 

concursul organizat de Cercul Interdisciplinar Valahia”Hai să ne întâlnim printre rânduri!” 

(noiembrie 2021, eleva îndrumată,  Ganea Maria, obținând premiul III), a Participat la 

concursul național ”70 de ani aniversari-Palatul Copiilor Timișoara-Porți spre trecut, ferestre 

spre viitor” inițiat în cadrul proiectului destinat împlinirii a 70 de ani de la înființarea Palatului 

Copiilor Timișoara (prin coordonarea elevei Tudorache Delia - creație plastică, respectiv Ion 

Fabiana Andreea - creație literară organizatori; Palatul Copiilor Timișoara, Consiliul Județean 

Timiș, Inspectoratul Scolar Județean Timiș  în 10.12.2021), a Participat la Concursul Național 

de literatură și jurnalism sportiv ”Un condei numit Fair-play” (prin coordonarea elevilor, 

eveniment promovat și sprijinit de Comitetul Internațional Olimpic, Comitetul Olimpic și 

Sportiv Român prin Academia Olimpică și Ministerul Educației în data de 15.12.2021), a 

participat la organizarea și desfășurarea concursului la nivelul școlii ”Scrisoare către Moș 
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Crăciun” împreună cu membrii ariei în data de 22.12.2021 (elevele coordonate au obținut 

premiile I, II, III la secțiunea în limba română - Iftinuță Teodora, Tuță Laura, Neagu Adriana) a 

participat la  Concursul interjudețean de educație civică și voluntariat ”Magia sărbătorilor de 

iarnă” ( ediția a V-a, organizat de Palatul Copiilor Alba Iulia, Clubul Copiilor Blaj, ISJ Alba în 

22.12.2021 – premii - Tudose Andreea - premiul III, Tigveanu George – mențiune; adeverință 

pentru acțiune de voluntariat, donând produsele confecționate către copii cu nevoi speciale și 

persoane vârstnice din cadrul Centrului de zi ”Familia 2004”) . Tot doamna profesoară Florea a 

participat la concursul de creație (prin coordonarea elevului Muscalu Bogdan care a obținut 

locul II) și sesiunea de referate (cu lucrarea ”Educația incluzivă formală și nonformală între 

aspirații și certitudini”) din cadrul proiectului județean ”Fenomene și dezastre naturale pe 

înțelesul tuturor” desfășurat la Liceul Tehnologic Costești-Argeș-22.12.2021 (CAEJ Argeș, 

poz 63). 

Alte concursuri la care doamna profesoară Florea a participat prin coordonarea elevilor:  

Concursul municipal ”Atomul în lumea științei” (organizat de Colegiul Tehnologic ,,Dinicu 

Golescu,, în cadrul proiectului ”Un univers într-un într-un atom” cuprins în CAEM 2022 la 

poziția 23, ediția a doua, secțiunea Lucrări profesori cu lucrarea personală ”Atomii din cele 

văzute și nevăzute” și lucrări ale elevilor, prin coordonarea elevei Năstase Anne-Marie, 

autoarea poeziei ”Un univers într-un atom” în data de  2 iunie 2022;) Concursul municipal ,,Să 

descoperim împreună România autentică!,, (CAEM A11 POZIȚIA 7) desfășurat pe 6 mai 2022 

în şcoala noastră, unde doamna profesoară Florea a făcut parte din echipa de proiect și a 

coordonat elevi ale căror lucrări au obținut premii: Năstase Anne Marie- Premiul I , Muscalu 

Bogdan-premiul II și  Dună Mihail- premiul III -pentru creație literară- poezie; Cojocaru 

Rianna- premiul I și Teodor Stefan-premiul II pentru creație literară-eseu, Pană Cătălina- 

premiul I pentru creație plastică-guașă.  

  Doamna profesoară  Florea Mihaela a fost coordonator al activității Concurs de eseuri 

și prezentări PPT ,,Unirea Principatelor Române,, alături de doamna profesoară Nedelea, 

proiectul de activitate extracurriculară fiind integrat în activitățile Cercului Interdisciplinar 

Valahia. 

Elevii îndrumați de doamna profesoară Florea au obținut premii la concursuri, astfel:  

- la concursul regional/simpozion ,, Necuvintele,, octombrie 2021, Colegiul ,,Ion 

Ghica,,Târgoviște și ISJ Dâmbovița- premiul I Dună Mihail, diploma de participare: Modruz 

Georgiana, Ioniță Irisa 

- la Proiectul interjudețean cu participare transnațională: ,,Tradiții de Crăciun,, din 

22.XII.2021, secțiunea Creații literare, CCD Dâmbovița, CJRAE Dâmbovița, Sc. Gimnazială 

Prof. Paul Bănică- premiul III Ștefan Teodor, Premiul II-Tuță Laura Ionela. 
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- premiul II la Concursul național ,,Reviste școlare și jurnalistică,, etapa municipală 2022, 

categoria ,,Reviste magazin (Caleidoscop),,  cu  revista Timp și spațiu a cercului 

interdisciplinar Valahia  al cărei redactor este doamna profesor Florea. (aprilie 2022) 

- la Concursul Internațional ,,Diversitate Culturală în Spațiul Geografic European,, desfășurat 

în perioada martie-iunie 2022 (organizat de Asociația Cultural-Stiințifică ,,Pleiadis,, din Iași în 

parteneriat cu Facultatea de Geografie din cadrul Universitații de Stat din Tiraspol, sediul din 

Chișinău-Republica Moldova, Scoala Gimnazială ,,Stefan cel Mare,, din Vaslui etc): Cojocaru 

Rianna Alessandra-Premiul I pentru lucrarea ,,România mea din suflet, din gând și dintr-o rază 

de stea,,,  Ilieș Iurie- premiul III pentru lucrarea ,,Visul din noi,, (poezie), Muscalu Bogdan-

premiul I pentru lucrarea ,,Patria sufletului meu,, (poezie), Năstase Anne Marie-premiul I 

pentru lucrarea ,,România sufletului meu,, (poezie), Pană Cătălina- premiul II pentru lucrarea 

,,Tradiții românești,, (lucrare plastică), Tudor Maria- premiul II pentru lucrarea ,,Tablou,, 

(poezie), Tuță Laura- premiul II pentru lucrarea ,,Simțiri deșteptate de iubirea de patrie,, 

(poezie) 

- la secțiunea I- Creații literare – de la Concursul Regional pe teme ecologice ,,Lumea pe care 

ne-o dorim,, (ediția a IX-a, aprilie 2022, organizat de ISJ Neamț, Colegiul Tehnic Forestier 

Piatra Neamț, Direcția Silvică Neamț): Tudor Maria- premiul I, Ștefan Teodor-premiul II, Pană 

Cătălina- premiul III 

- la Concursul Județean cu participare internațională ,,Primăvara în ochi de copil,,, (ediția a V-

a, secțiunea II, domeniul cultural-artistic/arte vizuale, organizat de ISJ Brașov, Colegiul ,,Aurel 

Vijoli,, Făgăraș) Premiul I - Pană  Cătălina, premiul I -Tuță Laura, premiul I - Bălășescu Oana. 

- la Concursul Național cu participare Internațională ,,Art from Hart,, (Suceava, ediția IV, 

organizatori- Colegiul de artă ,,Ciprian Porumbescu,, și Asociația părinților și absolvenților a 

Colegiului de Artă ,,Ciprian Porumbescu,, Suceava): Grigore Nicoleta - mențiune, participare 

fără premii: Cojocaru Rianna,Țăruș Cristian, Pană Cătălina, Tuță Laura. 

 - la Concursul literar-artistic ,,Magia cuvântului eminescian în poezie și culoare,, (nivel 

național și internațional, Ediția IV, ianuarie, 2022, organizat de Liceul Tehnologic ,,Nicolae 

Teclu,, Copșa Mică, județul Sibiu), premiile obținute de elevii coordonați de doamna profesor 

Florea au fost: Tuță Laura-premiul II, Muscalu Bogdan- mențiune, Ștefan Teodor-premiul III. 

 - la Concursul de creație literară ,,Tărâmul cuvintelor,, (desfășurat la Focșani, pe 26 mai 2022, 

organizat de Scoala Gimnazială ,,Duiliu Zamfirescu,, și CJRAE Vrancea în cadrul Proiectului 

educațional extracurricular de comunicare interculturală ,,Tărâmul Cuvintelor-ediția VI, inclus 

în Oferta Activităților Educative Județene Vrancea nr 649/ 31/01.2022, la poziția 108), eleva  

coordonată de doamna prof. Florea, Sailă Julia a obținut mențiune. 
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  Doamna profesor Florea a obținut Premiul II la Etapa Locală a Concursului Național de 

,, Reviste Școlare și Jurnalistică,, , CAEN, poziția 10-B, 12 aprilie 2022 (în calitate de 

coordonator, alături de doamna bibliotecar Corina Pavelescu). 

  Membrii catedrei de limba română au încheiat parteneriate, după cum urmează: 

Doamna profesoară Simion Nica:   Asociaţia „Work Toghether” şi Scoala Gimnazială 

„Nicolae Bălcescu”, Craiova (5.11.2021),   Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Galaţi 

(24.11.2021), CCD Timișoara  si CCD Buzău (20.11.2021), Clubul Copiilor, Sebeş 

(15.12.2021), CCD București - Vanatoarea de cărți în bibliotecă ( 24 februarie 2022), 

Biblioteca București, Filiala Nicolae Bălcescu, sector 5, mai 2022. 

Parteneriate încheiate de doamna profesoară Florea Mihaela: Școala Gimnazială nr 2 

Lugoj, pentru desfășurarea Concursului Național ,,Feeria Iernii,, 2021, ed a VIII-a, nr. înreg 

5201/7.12.2021, Școala Gimnazială ,,Prof. Paul Bănică,, din Târgoviște pentru desfășurarea 

Proiectului Interjudețean ,,Tradiții de Crăciun,,, nr. înreg. 5270/13.12.2021, Colegiul Tehnic 

Forestier, Piatra Neamț pentru Proiectul Educațional Regional ,, Lumea pe care ne-o dorim,,-

nr. înreg 4594/15.10.2021, Clubul Copiilor Sector 6, București-1.04.2022, Colegiul Economic 

,,C.C. Kirițescu”, București-8.04.2022, Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații ,,Gh. 

Airinei”, București-8.04.2022, Colegiul UCECOM ,,Spiru Haret”, București, 21.03.2022, 

Liceul Tehnologic Energetic Câmpina-1.04.2022, Liceul teoretic ,,Dimitrie Bolintineanu”, 

București, 8.04.2022.  

      Pe parcursul întregului an școlar profesorii de limba română din școala noastră au 

antrenat elevi în realizarea de activităţi extracurriculare și extrașcolare, inclusiv în cadrul orelor 

de dirigenție.  

Astfel, doamna profesoară Vasiliu Maria  a coordonat elevi în activitățile: ”Poezia 

obiceiurilor de iarnă” (elevii claselor XIC și XIE în data de  21.12.2021), ”Dor de Eminescu” 

(elevii claselor IXD, XB, XIC și XIE în data de  14.01.2021),  ”De Dragobete, iubește 

românește” ( elevii claselor IXD și XB, 24.02.2022), ”Tradiții de ieri și de azi: Mărțișorul și 

Babele” (elevii claselor IXD și XIE, 9.03.2022); domna profesoară Vasiliu a participat  și la 

jurizarea lucrărilor înscrise la Concursul de creație literară, secțiunea poezie, din cadrul 

concursului municipal „Să descoperim împreună România autentică” organizat de Colegiul 

Tehnologic „Grigore Cerchez”, mai 2022 

Doamna profesoară Popa Melania a implicat majoritatea elevilor săi într-un un proiect 

intitulat „Săptămâna Eminescu”, ce a constat în elaborarea, pe echipe, a unui carton / poster / 

afiș tematic (fiecare echipă a avut o temă distinctă); echipele și-au prezentat proiectele și 

activitatea de cercetare în fața colegilor lor, apoi toate cartoanele au fost expuse timp de o 

săptămână în sala de clasă, pentru a putea fi văzute constant. Prin această activitate s-a urmărit 

familiarizarea tuturor elevilor cu universul eminescian – viața și opera (poezii și proză, 
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abordate tematic). Tot dna prof. Popa Melania a îndrumat elevii clasei la care a fost prof. 

diriginte (XG) în realizarea următoarelor activități: un proiect intitulat „Cele două Uniri”, 

dedicat celor două evenimente importante din istoria României (1859 și 1918); proiectul s-a 

realizat pe echipe, constând în documentarea temei și în finalizare cu prezentarea unui material 

PPT în colectiv, care s-a discutat apoi cu toți elevii; o activitate intitulată „Mulțumim eroilor 

noștri!”, dedicată eroilor neamului – care s-a desfășurat în două etape: a). activitate la clasă 

constând într-o prezentare și o discuție ocazionate de Ziua Eroilor și b). o activitate de 

omagiere a eroilor din 1989, prin vizitarea Bisericii Eroilor (de vis a vis de liceu) și prin 

depunerea unor candele și lumânări la plăcile omagiale din incintă.  

Doamna profesoară  Simion Nica a coordonat și îndrumat elevi în următoarele 

activități: ”Astrology day” (organizat de Astrology Institut, clasa a IX-a E, 24.09.2021), 

”Combaterea consumului de droguri” (Agenţia Naţională Antidrog, clasa a IXa E, 4.10.2021), 

”Festivalul Internaţional de Benzi desenate „Frica de Istorie” (Muzeul Judeţean de Istorie, 

Braşov, 15-17 octombrie 2021, eleva îndrumată, Ştefan Andreea Roxana,  clasa a IX-a F, 

participând cu lucrarea – „Stefan cel Mare” – expoziţie în muzeu) Concurs Naţional de 

literatură și jurnalism „ Un condei numit fair-play” (Comitetul Olimpic şi Sportiv Român, 21 

octombrie, eleva Şişcă Melania Alexandra – „Jocurile Olimpice în ochi de copil”, clasa a IXa 

C, Mihai-Nica Ana- Maria Cristiana, Clasa a IX-a E „Piramida învingătorilor”), Cyberbulling 

(clasa a IX-a E, În colaborare cu d-na psiholog şcolar, Valentina Stan, 12.11.2022), Concurs 

Naţional „Olimpiada poveştilor” (Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Galaţi, 24.11.2022, 

elevi participanți Cîmpeanu Adina – IX-a A – „În lumea poveştilor” – locul III, Ganea Albert – 

IX-a A- „Cel Ce A Salvat Povestea”, Dabija Darius – IXA – „Lisandru şi Merlin”); Concurs 

Naţional de arte vizuale şi de creaţie literară „Icoana sufletului de copil”( Clubul Copiilor, 

Sebeş, jud. Alba, 15.12.2021, Dinu Denisa – Copilărie sub semnul curcubeului – secţiunea 

Creaţie – locul I), Educație rutieră (Poliția rutieră, București, 22.12.2021, clasa a IXa E), 

Combaterea consumului de droguri (Agenţia Naţională Antidrog, 25.02.2022, Cl a IX-a E), 

Vizita la muzeul George și Agatha Bacovia, clasa a 9a A (mai 2022), Concursul Vânătoarea de 

lectură în bibliotecă, locul I pe sector (mai 2022) , Proiectul "O carte pentru viitor" - 97 de cărți 

donate bibliotecii școlii - elevii claselor a 9a și a 10a H (1 iunie 2022), Vânătoarea de lectură în 

bibliotecă, Biblioteca Municipală București, etapa pe municipiu ( 6 iulie 2022).  

În perioada 12.06-3.07.2022 doamna profesoară Simion Nica a însoțit, în cadrul 

programului Erasmus+,Spune "Da" dezvoltării profesionale, în Salamanca, Spania, elevii 

clasei a 10a H.  

Puncte tari ale catedrei de limba română în anul școlar 2021-2022:  

 menţinerea unui procent mare de promovabilitate la sfârșitul anului şcolar 2020-2021; 

 interesul profesorilor pentru perfecţionare; 
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 preocuparea pentru standardizarea evaluării prin elaborarea de subiecte cu caracter unic 

pentru testările predictive şi  sumative; 

 evaluarea este diversificată, folosindu-se şi metode alternative ca proiectul şi 

portofoliul la fiecare clasă; 

 antrenarea unui număr mare de elevi în activități extracurriculare și extrașcolare.  

 mobilizarea profesorilor și a elevilor și realizarea cu succes a activităților propuse 

Puncte slabe 

 dezinteresul elevilor din clasele terminale faţă de participarea laorele de pregătire 

suplimentară pentru bacalaureat; 

 numărul insuficient de manuale pentru elevii de la învăţământul obligatoriu; 

 slaba implicare a părinţilor elevilor în actul educativ; 

 frecvenţa slabă la cursuri a elevilor de la seral; 

  lipsa resurselor materiale pentru desfăşurarea în condiţii optime a orelor de limba 

română,  dezinteresul unora dintre elevi faţă de participarea la ore. 

 

Limbi moderne 

În luna septembrie membrii catedrei au făcut o analiză a activităţilor din anul şcolar 2020-2021 

şi le-au stabilit, la modul general, pe cele pentru anul şcolar 2021-2022. De asemenea, s-au 

elaborat planificările anuale şi semestriale precum şi proiectele de activitate didactică. 

   Tot în luna septembrie au fost elaborate şi susţinute testele predictive.                                                                                

Membrii catedrei au participat la Consfătuirile profesorilor de limba engleză ( prof.Ion Carmen 

Mihaela) şi la Consfătuirile profesorilor de limba franceză ( prof. Corcodel Mariana) 2021 

desfăşurate online. În luna octombrie au fost centralizate şi analizate rezultatele la testele 

predictive şi măsurile de optimizare ce se impun. 

Toți profesorii de limbi moderne au parcurs materia conform planificărilor și programelor 

școlare în vigoare, au utilizat materiale auxiliare la clasă , au întocmit fișe de lucru individuale 

și pe grupe, au  întocmit portofoliul profesorului precum și portofolii pentru fiecare clasă în 

parte, au luat parte la consiliile profesorale și la  ședințele de arie, au notat  ritmic elevii 

testându-le atât abilitățile pentru cele 4 competențe lingvistice (înțelegerea textului scris, 

înțelegerea mesajului oral, producerea de mesaje scrise si orale), au lucrat subiecte de 

bacalaureat cu elevii claselor terminale. În vederea pregătirii examenului de bacalaureat, 

doamna profesor Ion Carmen Mihaela a stabilit chiar şi un program de pregătire suplimentară 

(miercuri, ora 13.10– 13.50 – cls XII E și XIIIS).  

    În data de 7 martie 2022 s-a desfăşurat faza pe şcoală a Olimpiadei de limba franceză, la 

care eleva Negoiță Andrea (clasa a XaB), îndrumată de doamna profesoară Corcodel Mariana, 

a obținut nota 8,80. Eleva a participat ulterior, în data de 19 martie, la Olimpiada de limba 
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franceză faza pe sectoare (Școala Gimnazială Principesa Margareta) dar nu s-a calificat la 

etapa următoare. La Olimpiada de limba franceză din 19 martie a participat şi doamna 

profesoară Ivan Iulia în calitate de profesor evaluator. 

   Profesorii de limbi moderne din scoala noastră au participat la diverse cursuri de 

formare/activități de perfecționare. Astfel, doamna profesoară Nicolae Silvia a participat  la 

Sesiunea de Comunicări Științifice a Cadrelor Didactice 2021- Conferința Internațională 

Anuală a Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Secțiunea Literatură și studii culturale, 

noiembrie 2021, cu articolul: „Representations of the Other in Song Of the Nibelungs, 

Illustrations in Pop Culture”. Doamna profesoară Nicolae Silvia este Doctorand în  anul II la  

Facultatea de Limbi și literaturi Străine, Universitatea București. ( Școala Doctorală de Studii 

Culturale și Literare. Numele tezei doctorale: Representations of the Other in Anglo-Saxon 

Mythological Heritage – Evolution and depictions in Pop Culture. 2020). Doamna profesoară a 

mai participat la cursul de formare profesională continuă Stop Bullying prin educație pentru 

cetățenie democratică în unitățile școlare (OM4482/15.07.2019, Asociația pentru Dezvoltare 

Durabilă în Educație 2021). 

  Doamnele profesoare Ion Carmen Mihaela, Tudosiu Mădălina, Stănescu Cristina, Corcodel 

Mariana și Ivan Iulia au absolvit  Programul de formare „GOOGLE EDUCATOR NIVELUL 1 

- INTERMEDIARI”, acreditat prin O.M.E.N. nr. 3904/05.06.2018 și O.M.E.nr. 

5752/08.12.2021,organizat de ASOCIAȚIA EDUSFERA. Programul de formare a avut o 

durată de 100 ore, titularul obținând 25 credite profesionale transferabile.De asemenea, au 

obținut Certificatul Microsoft Teacher Nivelul 1 (15 credite).  

Doamna profesoară Ion Carmen Mihaela a susținut în data de 17.02.2022 inspecția curentă 2 

pentru obținerea gradului didactic 1. Doamna profesoară Ivan Iulia și-a echivalat diploma de 

absolvire a Facultății de Psihologie și Științele Educației (Conversie profesională PIPP, 

Universitatea din București, 90 de credite).  

   Doamna profesoară Vasile Adriana a participat la cursuri de formare inclusiv online, după 

cum urmează: Curs online “Combaterea schimbarilor climatice prin consumul circular”, on 

Circular Learning Space for Digital Skills, powered bu the EU- funded Girls Go Circular 

project, 2. 11. 2021; Curs online “ Fashion and the Circular Economy”, on  Circular Learning 

Space for Digital Skills, powered bu the EU- fundedGirls Go Circular project, 13. 10. 2021; 

Curs online “Metals and the Circular Economy”, on Circular Learning Space for Digital Skills, 

powered bu the EU- fundedGirls Go Circular project, 12.10. 2021; Curs online ,,Regandirea 

materialelor plastice”, on Circular Learning Space for Digital Skills, powered bu the EU- 

funded Girls Go Circular project, 16.10. 2021;Curs online ,,Robotica si economia circulară”, 

on Circular Learning Space for Digital Skills, powered bu the EU- funded Girls Go Circular 

project 12. 11. 2021. Doamna profesoară a participat și la cursuri acreditate: Cursul,, 
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Management și leadership educațional”, acreditat prin O.M. cu nr. 4618/11.08.2021, 27.09. 

2021- 17.11.2021, 120 de ore, 30 CPT, Asociatia Egomundi; Cursul ,,Management 

motivațional și participativ în educație”, acreditat prin O.M. cu nr. 4618/11.08.2021, 1.11. 

2021- 30.12. 2022,120 de ore, 30 CPT, Asociatia Egomundi. 

  În perioada 09- 10.05.2022 doamna profesoară Ivan Iulia a participat la “Forumul educației 

franco-române” organizat de Institutul Francez din România - Ambasada Franței în Romania în 

acord bilateral cu Ministerul Educației din România. 

  În perioada 4-6 iulie 2022, doamnele profesoare Stănescu Cristina și Corcodel Mariana au 

participat la cursul de formare/perfecționare metodică ”Formarea de formatori. Pentru o 

cetățenie digitală”, organizat de Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din 

București în colaborare cu Facultatea de Jurnalism și Comunicare, Facultatea de Jurnalism și 

Științele Educației, Asociația UNIcollaboration, Spania, sub tutela Universității Aix Marseille, 

promotoarea Proiectului european PENSA. 

  Multe dintre activitățile la cere au participat profesorii de limbi moderne din școala noastră s-

au desfăşurat online: webinarii, conferințe, seminarii, mese rotunde.  

Astfel, doamna profesoară Tudosiu Mădălina a participat la : Webinarul „Preparing Teachers 

for Success Episode 1: Two Sides of the Same Coin: Teaching English Language Learners 

using CBE and EFL” (organizat de National Geographic pe 14 septembrie 2021);  

Webinarul "Moving up to B1 Preliminary for Schools: the next level" (organizat de Cambridge 

Assessment English pe 16 septembrie 2021); Webinarul ”How to Help Students Reflect and 

Build Background Knowledge” (presented by Paul Dummett, organizat de National 

Geographic pe 22 septembrie 2021);  Cursul online de formare cu participare internațională 

intitulat "Proiecte de educație interculturală - bune practici din Bruxelles"( desfășurat în data 

de 24 septembrie 2021 în Bruxelles, Belgia și organizat de Vivid Education); 

Webinarul „Inspiring Curiosity, Communication and Creativity in the Young Learner 

Classroom” (presented by Katherine Stannett and Andrew Tiffany, organizat de National 

Geographic pe 29 septembrie 2021); Teacher Development Webinars - 1st Anniversary 

Webinar: „Critical Thinking in 21st Century ELT Field – Research and Praxis” (organizat 

in Islamabad, Karachi, Tashkent pe 30 septembrie 2021); The 18th Pan-European Conference 

on Digital Education - The impact of Artificial Intelligence in Education.(Conferința s-a 

desfășurat online pe 30 septembrie 2021 și a fost organizată de Primera Courses -Primera is the 

European Centre of Teachers' Professional Development -în  Ljublijana, Slovenia);  

Webinarul „Moving up to B2 First for Schools: the next level” (organizat de Cambridge 

Assessment English pe 30 septembrie 2021);  Webinarul  "Looking back to look ahead; 

Language teaching experiences during COVID-19" (organizat de British Council pe 5 

octombrie 2021);  Webinarul " Quizzing tools, retrieval practice and multi-modal feedback in 
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language lessons" (organizat de British Council pe 6 octombrie 2021); Webinarul " Using 

WhatsApp for interactive tasks" (organizat de British Council pe 7 octombrie 2021); 

Webinarul  "Digital literacies" (organizat de British Council pe 8 octombrie 2021); 

Webinarul "Why take Computer-Based Cambridge English Qualifications?" (organizat de 

Cambridge Assessment English pe 14 octombrie 2021); Global Forum For Teacher Educators- 

GFTE 3rd International Conference- My teaching story” (organizat de Global Forum for 

Teachers Educators în perioada 24-25 octombrie 2021); Webinarul ”The Mental Health 

Assessment Library Every Higher Ed Institution Needs” (organizat de Pearson pe 26 octombrie 

2021);  Webinarul "Advancing Learning Roundtable Discussion: Education for Sustainable 

Development and Citizenship" (organizat de Macmillan Education pe 28 octombrie 2021); 

Webinarul  ”When is it OK for students (and teachers) to use their own language?”(organizat 

pe 28 octombrie 2021 de Helbling English); Webinarul „Teaching the Whole Student ” 

(organizat de National Geographic pe 2 noiembrie 2021);  Qatar University 6th Annual 

International (Virtual) Conference on English Language Teaching. (The theme of this year’s 

edition was Changing Roles and Expanding Responsibilities of ELT Teachers in Post-Covid 

Era,  în perioada 6 – 8 noiembrie 2021) ; "Collins International Webinars: Topping up your 

vocabulary teaching toolkit: a guide to teaching vocabulary from the Cambridge Key and 

Preliminary wordlists" (organizat de Collins International pe 10 noiembrie 2021); Webinarul " 

Lesson planning for young learners and how to use exam support materials effectively" 

(organizat de Cambridge Assessment English pe 11 noiembrie 2021); Webinarul ”Developing 

Confident Communicators for the Real World presented by John Hughes”( organizat de 

National Geographic pe 16 noiembrie 2021); Webinarul "Staff engagement and motivation in 

the language teaching organisation” (organizat de British Council pe 18 noiembrie 2021);  

„Teacher Development Seminar” (organizat de Cambridge University Press și Cambridge 

Assessment English pe 19 noiembrie 2021);  „Global Schools Festival” (organizat de 

Cambridge University Press între 22-25 noiembrie 2021); Webinarul „Good readers make 

good learners!”(organizat de Helbling Languages pe 25 noiembrie 2021); Webinarul "The 

Child’s Language Journey: From Reception, to Production, to Communication" (organizat de 

Macmillan Education pe 25 noiembrie 2021);  Webinarul  „English in higher education - 

challenges, opportunities, current practice and future trends” (organizat de British Council pe 1 

decembrie 2021);  ”The Complete CELTA Experience Webinar” (organized de Shakespeare 

School pe 3 decembrie 2021); Webinarul ”Building English Language, Literacy, and Content 

Knowledge for Academic Success”( organizat de National Geographic pe 7 decembrie 2021); 

Webinarul ”Exam preparation and real-world English for A2 Key for Schools and B1 

Preliminary for Schools” (organizat de Cambridge Assessment English pe 9 decembrie 2021); 

21st Pan-European Conference on Digital Education - The impact of Artificial Intelligence in 
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Education ( online pe 16 decembrie 2021 și a fost organizată de Primera Courses in  

Ljublijana, Slovenia); Webinarul ”Challenge and Cognition: Increasing the level of challenge 

in teenage classes” (organizat de British Council pe 13 ianuarie 2022);Webinarul ”Exploring 

grammar at different speeds and depths” (organizat de Macmillan Education pe 13 ianuarie 

2022 ); Webinarul ”The real world and the classroom: Developing Adult Skills for Adult 

Learners” (organizat de Macmillan Education pe 3 februarie 2022);  Webinarul ” Embedding 

pronunciation into your lesson plan” (organizat de British Council pe 10 martie 

2022);Webinarul ”Oxymoronic: Can you even attempt to decolonize English teaching?” 

(organizat de British Council pe 21 martie 2022); Cambridge Days Romania 2022" (în 

perioada 25 – 26 martie 2022 eveniment organizat de Cambridge University Press și 

Cambridge Assessment English);Conferința online DRAG DE CARTE, Ediția a II-a ( 12 

aprilie 2022, organizată de CCD București și Editura Litera Educational);  25th Pan-European 

Conference on Digital Education – Digital Teaching of Languages( online pe 21 aprilie 2022 și 

a fost organizată de Primera Courses in  Ljublijana, Slovenia);  Sesiunea de Comunicări 

Științifice a Studenților Facultății de Management și Dezvoltare Rurală din cadrul U.S.A.M.V. 

din București, EDIȚIA a XVIII-a, 14 aprilie 2022; Free International Mini-Symposium - 

Learning Beyond the Boundaries (organizat de Global Forum for Teachers Educators, pe 1 mai 

2022);    Webinarul ”The Evolving World of English Learning”( organizat de National 

Geographic pe 4 mai 2022); Masa rotundă organizată de Departamentul de Limbi Moderne și 

Comunicare în Afaceri al ASE, Bucuresti, mai 2022; 26th Pan-European Conference on Digital 

Education( online pe 26mai 2022 și a fost organizată de Primera Courses  în  Ljublijana, 

Slovenia). 

    Doamna profesoară Vasile Adriana a participat la următoarele webinarii/conferințe: Webinar  

“Teacher Development Seminar”( 19.11. 2021, 2.5 ore, Cambridge University Press); Webinar 

“Parachute Training for Teachers” (12. 11.2021, 1 ora, International House Bucharest); 

Webinar “Inspiring Curiosity, Communication and Creativity in the Young Learner 

Classroom” (29.10.2021, 1 ora, National Geographic); Conferinta Nationala ,,Profesor, o 

meserie pentru viitor”, (5.10.2021, CCD Bucuresti); Webinar “When is it ok for students (and 

teachers) to use their own language” (28.10. 2021, 1 ora, Helbling English); Webinar 

“Teaching the Whole Student” (2.11.2021, 1 ora, National Geographic); Online learning 

module “A Circular Economy for Smartphones and Electronic Devices”, on Circular Learning 

Space for Digital Skills, powered bu the EU- funded Girls Go Circular project, 21. 10. 2021; 

“Circular Economy on Food in Cities”, on Circular Learning Space for Digital Skills, powered 

by the EU- funded Girls Go Circular project, 21. 10. 2021; Webinar “Combining International 

Mindedness, Interdisciplinary Instruction and Service Learning in the English Classroom” (20. 

10. 2021, 1 ora, National Geographic). 
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    În data de 24 martie 2022, doamnele profesoare Stănescu Cristina, Ivan Iulia și Corcodel 

Mariana au participat (fizic) la Conferința organizată la Institutul Francez București, de către 

Sarah Delbois, formatoare CAVILAM, Alliance Française,  «Innover, enseigner autrement le 

français et la Francophonie dans une démarche de valorisation du plurilinguisme dans un 

contexte multiculturel. Pratiques et outils pédagogiques». 

 Doamna profesoară Stănescu Cristina a participat la webinarul «J’aime participer, partager et 

jouer en français: dynamisons le FLE pour adolescents!», (organizat de Editura CLE 

International, 8 aprilie), iar  în 14 aprilie a participat la webinarul "[DIDIER FLE 

ROUMANIE] Edito A1 - nouvelle version 100% inédite + préparation aux examens "DELF"", 

(organizat de Editura Hatier Didier Foucher). 

Doamna profesoară Corcodel Mariana a participat la următoarele webinarii : 21.10.2021 – 

“Educația la timpul present” (webinar V)- Suzanne Matthes, (Asociația Europeană a 

Profesionistilor din Educație EDUMI); 28.10.2021 – “S’exercer et progresser en français “( 

webinaire Clé International si  Centrul de carte străină SITKA) ; 27.10 2021 – “Stem by 

stealth- Science disguised as adventure for young learners”, (webinar organizat de Collins); 

«J’aime participer, partager et jouer en français: dynamisons le FLE pour adolescents!»,( 

organizat de Editura CLE International, 8 aprilie),  14 aprilie-  webinarul "[DIDIER FLE 

ROUMANIE] Edito A1 - nouvelle version 100% inédite + préparation aux examens 

"DELF""(organizat de Editura Hatier Didier Foucher).  

  Cadrele didactice de limbi moderne din şcoala noastră s-au implicat în diverse activități 

extraşcolare/proiecte, coordonând elevii de la clasă şi/sau de la clasele la care sunt diriginți: 

- 29 septembrie 2021, doamnele profesoare de limba franceză au susținut, la clasele a IX-a, 

activitatea ”Les langues de l’Europe”, cu ocazia Zilei Europene a Limbilor. 

-  decembrie 2021 profesorii de limbi moderne  au coordonat participarea elevilor din clasele la 

care au predat la concursul ”Scrisoare către Moș Crăciun” cu scrisori în limbile franceză si 

engleză.  

- doamnele profesoare Nicolae Silvia, Vasile Adriana, Stănescu Cristina şi Corcodel Mariana  

au coordonat elevii şcolii care au participat  la Concursul Municipal Să descoperim împreună 

România autentică!,  din 6 mai 2022, Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez. O elevă îndrumată 

de doamna profesoară Nicolae Silvia a fost distinsă cu Premiul Special. La acelasi concurs 

doamna profesoară Stanescu Cristina a coordonat participarea a 20 de elevi din clasele a IX-a 

B, a X-a A, a XI-a B, a XII-a B și a XII-a D cu prezentări Power Point în limba franceză . 

Eleva Anghel Alina, clasa a IX-a B a obținut premiul al II-lea, iar eleva Tudor Cristina, clasa a 

XI-a B, a obținut mențiune. La același concurs doamna profesor Stănescu a participat și în 

calitate de evaluator la secțiunea ”Creație plastică”. Tot la concursul municipal „Să descoperim 

împreună România autentică” doamna profesor Corcodel Mariana a coordonat 16 elevi de la 
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clasele a IXa si a Xa care au participat la secțiunea de prezentări Power Point în limba 

franceză. Elevul Gagea Răzvan (X-D) a obținut premiul I, elevele Cimileac Ana-Maria si 

Catrinescu Emanuela (XF), mențiune iar elevii Stupariu Alexandru si Pircă Daniel (IX A). 

premiu special. La aceeaşi activitate doamna Corcodel a jurizat lucrările de la secțiunea de 

creație literară şi power-point în limba engleză. Doamna profesoară Vasile Adriana a îndrumat, 

în cadrul aceluiasi concurs, elevi la mai multe secțiuni: creație literară, prezentări PowerPoint 

în limba engleză si creație plastică.    

 Alte activități extraşcolare:  

- doamna profesoară Vasile Adriana a coordonat  15 elevi de la clasa a 10-a E, participanți la 

proiectul european Girls Go Circular, un proiect în rețeaua Junior Achievement, dezvoltat și 

gestionat de EIT Raw Materials, EIT Manufacturing, EIT Climate –KIC si EIT Food 

(coordonat de JA Europa); a fost Coordonator la concursul de desene “Happy 

Halloween”(Cercul Valahia, octombrie 2021); a coordonat  secțiunea în limba engleză “Stay 

Teen”, din revista online ,,Timp şi spatiu”, asociată Cercului Valahia; a coordonat elevi din 

clasa a 10-a E, participanți la seria de traininguri online Mind the Gap, inițiate de Google, în 

parteneriat cu Asociația Adfaber, (adeverință de participare, diplomă pentru participare si 

susținere program, noiembrie- decembrie 2021).  

- doamna profesoară Ion Carmen Mihaela, în luna octombrie 2021 a coordonat  Concursul de 

desene și postere „Happy Halloween” iar în luna decembrie 2021 a îndrumat elevii care au 

participat la Concursul de postere “Christmas around the world / Crăciunul în jurul lumii”. 

În data de 22.12.2021 a coordonat elevi care au participat la Concursul de creație din cadrul 

proiectului județean Fenomene și dezastre naturale pe înțelesul tuturor, desfășurat la Liceul 

Tehnologic Costești, Argeș și cuprins în CAEJ Argeș pentru semestrul I, poziția 63. Tot în 

decembrie 2021 a coordonat concursul „Scrisoare către Moș Crăciun”. 

- doamna profesoară Ion Carmen Mihaela a coordonat Concursul de cultură generală “How 

much do you know about English speaking countries”, realizat pe data de 31.05.2022 la clasele 

11A și 11B precum şi  concursul de cultură generală “How much do you know about 

LONDON” desfășurat în data de 03.06.2022 la clasele 9A, 9D, 9E, 9F și 9G. 

În cadrul cercului Valahia  în aprilie 2022 a jurizat  Concursul de eseuri “Și eu prețuiesc apa!” 

iar în  martie 2022 a coordonat Concursul de mărțișoare ecologice “O primăvară colorată”.  

- doamna profesoară Tudosiu Mădălina a fost Coordonator/organizator al Proiectului educativ 

international WOMEN AND GIRLS IN ASTRONOMY desfășurat în perioada 11 februarie- 8 

martie 2022 (sub egida Uniunii Internaționale De Astronomie- IAU, Biroul De Promovare A 

Astronomiei-OAO, Comitetul Național Roman De Astronomie) şi a coordonat  8 elevi înscriși 

la Concursul Internațional ”Diversitate Culturală în Spațiul Geografic European” desfășurat în 

perioada martie- iunie 2022, Iași, Romania. Toți elevii au obținut  premii. 
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- doamna profesoară Stănescu Cristina  a susținut la dirigenție (clasa a XI-a B) activitatea 

”Lecție despre vaccinare”, în data de 27 septembrie,  la recomandarea Ministerului Educației.   

În data de 8 noiembrie 2021 a susținut activitatea ”Prevenirea pericolelor TIC”, cu elevii clasei 

a XI-a B, activitate desfășurată în cadrul Campaniei ”19 Zile de activism împotriva abuzului și 

violenţei faţă de copii și tineri”, derulată în perioada 1-19 noiembrie 2021, iniţiată şi patronată 

de către Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative - Secţiunea România în parteneriat 

cu Women’s World Summit Foundation, Geneva. În 15 noiembrie 2021, în cadrul orei de 

dirigenție, a susținut activitatea cu tema ”Prevenirea traficului de persoane” în colaborare cu 

Asociația eLiberare în cadrul Programului educațional de prevenire a traficului de persoane 

2021-2022. Tot în luna noiembrie, doamna profesoară Stănescu Cristina  a  coordonat 

participarea elevei Tudor Cristina, din clasa a XI-a B, la Concursul de creație literară ”Hai să 

ne întâlnim printre rânduri !” la care  eleva a obținut mențiune. În luna decembrie a coordonat 

activitatea susținută cu elevii clasei a XI-a B ”Le Noël dans le monde” - realizare de prezentări 

Power Point în limba franceză cu tradițiile de Crăciun din țările lumii. În săptămâna 21-25 

februarie 2022, săptămâna prieteniei în liceul nostru, a realizat, cu elevii clasei a XI-a B, 

activitatea de promovare a prieteniei și bunelor relații între colegi ”Colegul meu, prietenul 

meu”: fiecare elev a atribuit o calitate fiecărui coleg, astfel că fiecare copil a aflat, în cadrul 

activității, care este imaginea sa în ochii celorlalți. În luna mai a coordonat participarea la 

activitatea din 25 mai  ”Călători pe tărâmuri literare de-a lungul timpului. Povești – personaje – 

personalități” cu lucrări de prezentare a unor faimoase cărți pentru adolescenți din literatura 

franceză și americană ale unor elevi din clasele a IX-a B, a IX-a D, a X-a A și a XI-a B. 

Doamna profesoară Stănescu Cristina a încheiat acord de parteneriat și a coordonat 

participarea, pe 1 iunie 2022, a unor elevi din clasele a IX-a B și a XI-a B la concursul de 

creație literară și la cel de creație plastică din cadrul Proiectului ”Copilăria, zâmbet și 

candoare”, organizat de Școala Gimnazială Pârteștii de Sus, județul Suceava. La secțiunea 

”Creație plastică”, eleva Bădăuță Alexia din clasa a IX-a B a obținut premiul I, Bădîrcea 

Emanuela, clasa a XI-a B, a obținut premiul al II-lea, Voicu Anne-Marie, clasa a XI-a B, a 

obținut premiul al III-lea. La secțiunea ”Creație literară”, eleva Tudor Cristina-Mihaela din 

clasa a XI-a B a obținut premiul I, iar elevul Barbu George-Cristian, din clasa a XI-a B, a 

obținut premiul al II-lea. În data de 2 iunie, Ziua Eroilor, împreună cu elevii clasei a XI-a B, a 

mers și a depus flori la mormintele eroilor din Cimitirul Eroilor Revoluției.                         

Vineri, 3 iunie 2022, împreună cu doamna profesoară Pandelescu Alina și elevi de la clasa a 

XI-a B, a participat, la Institutul Turc din București, la un eveniment la care au mai participat 

aproximativ 300 de copii din diferite școli din oraș, combinând Ziua Copilului sărbătorită pe 1 

iunie în România și Ziua Limbii Turce sărbătorită pe 5 iunie. Evenimentul a fost găzduit de 

domnul Mustafa Yıldız, directorul Institutul Yunus Emre din București, au fost prezenți și dr. 
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doc. Ahmet Naim Çiçekler, vicepreședintele Institutului Yunus Emre și domnul Turhan Şemsi, 

președintele Uniunii Democrate Turce din București. Produse turcești oferite de sponsori și 

pachete cadou aparținând Institutului Yunus Emre au fost dăruite copiilor care s-au distrat 

făcând puzzle-uri, privind teatrul de umbre, cunoscând arta sticlei suflate, arta Ebru (pictură pe 

apă), atelierul de gătit, realizând obiecte culturale turcești din aluat și participând la multe alte 

activități. De asemenea, baklava și halva de gris au fost servite copiilor, profesorilor și 

familiilor participante la acest eveniment. Doamna profesorară Stănescu a coordonat 

participarea, în perioada 1-5 iunie, a unor elevi din clasele a IX-a B și a XI-a B la concursul de 

creație literară și la cel de creație plastică din cadrul Festivalului-Concurs național ”Chip de 

copil”, ediția a X-a cu participare internațională, organizat de Școala Gimnazială ”Constantin 

Brâncuși”, Medgidia. În anul școlar 2021-2022, a înființat și coordonat activitatea clubului ”5 

minute de lectură”, obiectivele acestuia fiind: trezirea gustului pentru lectură, dezvoltarea 

capacității de exprimare orală și a abilității de a vorbi în public, dezvoltarea capacității de 

analiză, sinteză, argumentare. Au avut loc întâlniri periodice, on-line și fizic, membrii clubului 

fiind elevi din clasele a IX-a B, a IX-a D, a X-a A, a XI-a B, a XI-a D, a XII-a B și a XII-a D. 

Cele mai bune recenzii de carte au fost publicate și în revista școlii. 

Alte activități susținute de membrii catedrei de limbi moderne din scoala noastră: 

- doamna profesoară Nicolae Silvia a participat ca asistent la simularea Examenului național de 

Bacalaureat 2022, proba E (d). Martie, 2022, a participat ca profesor examinator şi profesor 

evaluator la Examenul național de Bacalaureat 2022, proba C de Evaluare a competențelor 

lingvistice şi digitale, 2022. 

- doamna profesoară Ion Carmen Mihaela a fost membru în următoarele comisii: Comisia de 

consiliere, orientare școlară si profesională și activități extrașcolare și extracurriculare, Comisia 

de programe și proiecte, Comisia de mobilitate, coordonator Proiect ROSE în perioada 

01.11.2021 – 30.03.2022, membru în echipa de implementare a  Proiectului ERASMUS+ 

2020-1-RO01-KA102-079314 SPUNE "DA"DEZVOLTĂRII  PROFESIONALE. În cadrul 

mai sus numitului proiect a desfăsurat următoarele activități: participare la ședințe periodice ale 

echipei de implementare din care a făcut parte; din octombrie 2021 a fost membru în Comisia 

de selecție a elevilor care au mers în mobilitate în perioada 12.06.2022 – 03.07.2022; în 

perioada martie – iunie 2022 a îndrumat și monitorizat elevi pentru a utiliza platforma de 

pregătire lingvistică OLS;  în perioada 07 martie - 14 aprilie 2022 s-a ocupat de pregătirea 

lingvistică a cadrelor didactice care au mers în mobilitatea de formare profesională (25 ore); în 

perioada  14 martie - 12 mai 2022 s-a ocupat de pregătirea lingvistică a elevilor de la 

specializările tehnician în turism, tehnician în gastronomie și tehnician în hotelărie (25 ore); în 

perioada 14 martie - 12 mai 2022 s-a ocupat de  pregătirea lingvistică a elevilor de la 

specializările tehnician în prelucrări mecanice, tehnician transporturi (25 ore); în perioada  mai 
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- iunie 2022 a fost persoană de referință pentru întocmirea documentului Europass Mobility 

pentru profesorii participanți în mobilitatea de formare profesională (8 profesori) si pentru cei 

44 elevi, în perioada mai – iunie 2022 a monitorizat elevii pentru redactarea CV Europass, în 

perioada 12 iunie – 19 iunie 2022 a fost monitor al stagiului de pregătire practică a elevilor din 

Fluxul 2 Salamanca (tehnician în gastronomie, tehnician în turism, tehnician în hotelărie) și din 

Fluxul 3 Salamanca (tehnician prelucrări mecanice, tehnician transporturi),în luna februarie 

2022 a  participat la secțiunea “Științe umaniste” din cadrul Sesiunii Euroregionale de 

Comunicări Științifice pentru Profesori “Cunoștințe, Cercetare, meserie – calea spre dezvoltare 

personală”, ediția a XI-a, organizate de Liceul Tehnologic Energetic “Regele Ferdinand I”, 

Timișoara (Publicație cu ISSN 2248-3985) 

- doamna profesoară Vasile Adriana a participat la  Transnational Project Meeing,  Erasmus 

Before it Is too Late, colegiul Tehnologic ,,Grigore Cerchez”, 9 iunie 2022- 10 iunie 2022; a 

fost profesor însoțitor - Didaxe Cooperativa Sociale SRL, din 13.06.2022 până în 01.l07.2022 

ca  parte din ,,Erasmus + 2020-1-RO01-KA102-079314- Spune DA dezvoltarii profesionale”. 

Doamna profesor Stănescu Cristina, a fost membră în Consiliul de Administrație, membră a  

Comisiei de consiliere și orientare școlară și activități extracurriculare, responsabila Comisiei 

de elaborare/revizuire regulamente ale liceului, membră a Clubului European, membră CEAC, 

responsabilă cu organizarea serviciului pe școală – profesori în semestrul al II-lea. În perioada 

august-septembrie 2021 a făcut parte din Comisia pentru examene de diferențe pentru anul 

școlar 2021-2022. În luna octombrie 2021, în calitate de responsabilă a comisiei de revizuire a 

Regulamentelor unității, a efectuat în Regulamentul de organizare și funcționare a Colegiului 

Tehnologic ”Grigore Cerchez”modificările impuse de legislație. 

- doamna profesoară Ivan Iulia în luna februarie a participat ca profesor asistent supraveghetor 

în cadrul Concursului de ocupare a funcției de director pentru învățământul preuniversitar; în 

perioada iunie-iulie 2022 a fost membru în Comisia de Competențe lingvistice şi digitale în 

cadrul Examenului Național de Bacalaureat. În perioada 21.06.2022-22.06.2022 a participat ca 

asistent supraveghetor la Examenul Național de Bacalaureat. 

Pe parcursul întregului an scolar, atât pe perioada învățării cu prezență fizică cât şi exclusiv în 

online toate cadrele didactice au lucrat şi comunicat eficient atât cu elevii cât şi cu ceilalți 

profesori din cadrul şcolii. In scenariul online s-a utilizat platforma web Google Classroom 

pentru a crea și gestiona cursuri, a discuta cu elevii, a distribui, a primi, a corecta și evalua 

teme. S-a utilizat aplicația Google Meet pentru întâlniri video online cu elevii și s-au adaptat 

lecțiile astfel încât să fie interactive. S-au folosit fișe de lucru și materiale suplimentare 

adecvate programei, vârstei și necesităților cognitive și afective ale elevilor 

 În activitatea desfăşurată în acest an scolar, toate cadrele didactice şi-au îndeplinit sarcinile ce 

le-au revenit conform fişei postului (întocmirea planificărilor, elaborarea testelor şi tezelor 
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pentru elevi, planificarea lecţiilor, participarea la toate şedinţele catedrei, la consiliile 

profesorale şi la activităţile metodice organizate online) .Pentru optimizarea procesului de 

predare-învățare s-a încercat asigurarea unei bune comunicări atât între membrii comisiei cât şi 

cu celelalte cadre didactice şi cu conducerea şcolii, în scopul creării unui climat de lucru 

armonios şi constructiv.  

Puncte tari ale catedrei de limbi moderne:  

- cadre didactice calificate pentru limbile engleză şi franceză; 

- folosirea metodelor şi strategiilor didactice activ-participative în predarea limbilor 

modern; 

- prezentarea şi folosirea în cadrul lecţiilor a noilor apariţii editoriale: auxiliare 

didactice, teste pentru examenul de Bacalaureat, gramatici practice, dicţionare bilingve, 

etc; 

- participarea profesorilor la acţiunile metodice ale ISMB si CCD;  

- susţinerea de consultaţii şi meditaţii în vederea unei bune pregătiri a elevilor pentru 

examenul de Bacalaureat, pentru elevii participanţi la olimpiade;  

- interesul elevilor pentru participarea la activităţi extracurriculare şi extraşcolare: 

concursuri, serbări, referate;  

- pregătirea lecţiilor prin redactarea de proiecte şi scenarii didactice de către profesori.  

 

Puncte slabe:  

- dezinteresul elevilor faţă de studiu în general şi faţă de însuşirea temeinică a unei 

limbi străine; 

- lipsa studiului individual; 

- mulţi elevi nu utilizează dicţionare, gramatici practice cu exerciţii, dicţionare de verbe 

– auxiliare absolut necesare pentru învăţarea unei limbi străine;  

- lacune vechi în însuşirea vocabularului, a regulilor gramaticale specifice celor două 

limbi străine (care trebuie să devină automatisme) spre a se realiza o bună comunicare 

orală şi scrisă;  

-puţine materiale în limbi străine în biblioteca şcolii: ziare, reviste, beletristică în   

limba engleză şi franceză, gramatici, dicţionare, etc. 
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Aria curriculară Matematică și Științe 

În anul școlar 2021-2022, aria curriculară Matematică și Științe a avut următoarea componență: 

Bolat Hortensia (matematică) 

Camen Silvia (matematică) 

Crăciun Adi Nicoleta (matematică) 

Iacob Honorinne (matematică) 

Moroianu Ștefan (matematică) 

Stanciu Monica (matematică) 

Boboc Constantin (fizică) 

Cană Laurențiu (fizică) 

Moga Mariana (chimie) 

Popa Elisabeta (chimie) 

Teoderoiu Gabriela (biologie) 

 

 Toți membrii ariei din colegiul nostru au răspuns cu multă seriozitate și simț de răspundere 

cerințelor învățământului online.  

            Coordonatorul ariei curriculare, în persoana doamnei profesoare Bolat Hortensia a avut 

următoarele responsabilități: să întocmească planul managerial al ariei, să analizeze activitatea 

ariei în anul școlar precedent, să analizeze rezulatele examenului de bacalaureat 2021, să 

planifice activitățile pentru anul școlar 2021/2022, să stabiliească atribuțiile fiecărui membru al 

ariei, să asigure participarea cadrelor didactice la activitățile metodice organizate la nivel de 

școală.  

 În ceea ce privește proiectarea curriculumului toți membrii ariei au realizat următoarele 

activități: elaborarea planificărilor calendaristice respectând programa în vigoare și eleborarea 

planificării calendaristice pentru orele de pregătire suplimentară a elevilor în  vederea susținerii 

Examenului de Bacalaureat, proiectarea unităților de învățare, întocmirea descriptorilor de 

performanță, elaborarea testelor predictive la toate clasele, aplicarea acestora, interpretarea 

rezultatelor, elaborarea planului de măsuri remediale.  

           Legat de realizarea curriculumului, membrii ariei au desfășurat următoarele activități: 

respectarea planificărilor calendaristice, realizarea fișelor de lucru adaptate nivelului de 

cunoștințe al elevilor pentru reducerea lacunelor, realizarea testelor de progres și sumative, 

aplicarea și corectarea acestora, analiza testelor, stabilirea temelor pentru acasă adaptate 

nivelului de cunoștințe al elevilor dar și specificului invățământului online, pentru fixarea 

noțiunilor și verificarea efectuării acestora, înscrierea notelor, mediilor și sancțiunilor elevilor 

în documéntele școlare, adaptarea metodelor de predare la particularitățile intelectuale ale 
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elevilor și la învățământul online, utilizând preponderent metode activ- participative, centrate 

pe elev. 

 Profesorii din aria curriculară Matematică și Științe din unitatea noastră s-au 

preocupat permanent de evaluarea rezultatelor învățării prin: realizarea criteriilor de 

performanță pentru fiecare unitate de învățare, realizarea criteriilor de performanță minimală 

de promovare pentru elevii aflați in situație de corigență și informarea elevilor cu privire la 

acestea, înregistrarea sistematică a rezultatelor evaluărilor în documentele școlare, repetarea 

unor evaluări în cazul obținerii unor rezultate foarte slabe din cauze obiective, completarea 

fișelor de progres școlar pentru elevi, , informarea elevilor cu privire la rezultatele obținute la 

evaluări, analiza acestora, consilierea elevilor care au dificultăți în învățare, pentru depășirea 

obstacolelor. 

          O preocupare constantă a fost pregătirea elevilor pentru Examenul de Bacalaureat. În 

acest sens profesorii de matematică, biologie au efectuat ore de pregătire suplimentară cu elevii 

claselor terminale. 

 

Membrii ariei curriculare au desfășurat în acest an școlar următoarele activități: 

 

Doamna profesoară Stanciu Monica 

1. În perioada 2.12.2021-15.12.2021 a susținut activități remediale online, în cadrul 

proiectului ROSE, cu elevi de la clasele a 11-a și a  12-a. 

2. Pe data de 25.11.2021 a participat la activitatea „Matematica în științe” cu lucrarea 

elevei Ioniță Ancuța, clasa a 12-a E. 

 Doamna profesoară Iacob Honorinne 

1. Pe data de 25.11.2021 a participat la activitatea „Matematica în științe” cu lucrarea 

elevului Bîrsan Tiberiu, clasa a 12-a A. 

Doamna profesoară Bolat Hortensia 

1. În perioada 27.08-17.09.2021 a absolvit cursurile Google Educator Nivel 1 Intermediar, 

25 credite și Microsoft Certified Educator , 15 credite, organizate de Edusfera. 

2. Pe data de 25.11.2021 a participat la activitatea „Matematica în științe” cu lucrarea 

elevei Apostol Adriana, clasa a 12-a B. 

3. Pe data de 15 martie2022 a organizat activitatea „Matematici financiare” la clasa a X-a 

C. Elevii au realizat portofolii in care au rezolvat probleme aplicând formule de 

matematici financiare. 

4. Pe data de 8 mai 2022 a organizat activitatea „Vreau să devin bancher” la care au 

participat elevii clasei a X-a C. 
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5. Pe data de 24 febuarie 2022 a participat cu o lucrare la simpozionul național de referate 

și comunicări științifice „Sănătatea – componentă esențială a vieții”.   

Doamna profesoară Camen Silvia 

1. Pe data de 25.11.2021 a participat la activitatea „Matematica în științe” cu lucrarea 

elevei Moldovai Romina, clasa a 11-a E. 

Domnul profesor Moroianu Ștefan 

1. În perioada 2.12.2021-15.12.2021 a susținut activități remediale online, în cadrul 

proiectului ROSE, cu elevi de la clasele a 9-a, a 10-a, a 11-a și a  12-a. 

Domnul profesor Boboc Constantin 

1. În perioada noiembrie-decembrie 2021 a absolvit cursurile Google Educator Nivel 1 

Intermediar, 25 credite și Microsoft Certified Educator , 15 credite, organizate de 

Edusfera. 

2. Pe data de 25.11.2021 a participat la activitatea „Matematica în științe” cu lucrarea 

elevilor Ganea Albert, Pololoi Ioana, clasa a 9-a A. 

Domnul profesor Cană Laurențiu 

1. Pe data de 25.11.2021 a participat la activitatea „Matematica în științe” cu lucrarea 

elevilor Popescu Marius, Radu Ștefania, clasele a 10-a H, respectiv a 9-a F. 

Doamna profesoară Popa Elisabeta 

1. În perioada noiembrie-decembrie 2021 a absolvit cursurile Google Educator Nivel 1 

Intermediar, 25 credite și Microsoft Certified Educator , 15 credite, organizate de 

Edusfera. 

2. În noiembrie 2021 a absolvit cursul Folosește tabla interactivă virtuală, 13 ore, 

organizat de Edumagic Solutions. 

3. Pe data de 25.11.2021 a participat la activitatea „Matematica în științe” cu lucrarea 

elevilor Dina Sorina, Ionaș Maria, clasa a 11-a A. 

Doamna profesoară Teoderoiu Gabriela 

1.  În perioada octombrie-noiembrie 2021 a absolvit cursurile Google Educator Nivel 1 

Intermediar, 25 credite și Microsoft Certified Educator , 15 credite, organizate de 

Edusfera. 

2. Pe data de 25.11.2021 a participat la activitatea „Matematica în științe” cu lucrarea 

elevelor Constantinescu Denisa, Niculae Maria Ioana, clasa a 10-a A. 

3. În data de 9.12.2021 a efectuat turul virtual al Palatului de Medicină împreună cu elevii 

claselor a 10-a A și a 11-a A. 



 35 

4. Pe data de 2iunie a participat la concursul municipal „Atomul în lumea științei”. 

5. Pe data de 30 iunie a participat la simpozionul „Poluarea și protejarea mediului”. 

6. Pe data de 10 februarie 2022 a participat la evenimentul „Educație pentru știință-

investim în educație pentru viitor”, organizat de Școala Postliceală Carol Davila. 

7. A participat la Proiectul ROSE în calitate de profesor de biologie. 

 

În data de 5 aprilie 2022 toți membrii ariei au participat la sesiunea de referate realizate de 

elevi și intitulate „Mari personalități ale științei”. 

În data de 30 mai 2022 s-a organizat concursul interdisciplinar „As în științe”, la care au 

participat doamnele profesoare Teoderoiu Gabriela, Popa Eliza, Iacob Honorinne și domnuul 

profesor Boboc Constantin. 

Profesorii ariei au supravegheat și corectat la simularea examenului de bacalaureat. 

Activitatea „Matematica în științe” a fost organizată la nivelul ariei curriculare și a constat în 

rezolvarea de către elevi, de probleme care să ilustreze folosirea limbajului matematic în fizică, 

chimie, biologie. 

 

                                                                                                  

                                                ANALIZĂ SWOT 

 

Analiza swot pe următoarele paliere: 

- resursele materiale și financiare 

- relațiile cu comunitatea 

 

1.Resurse materiale și financiare: 

Punte tari: 

- existența laboratorului de informatică și a cabinetului AEL. 

- școala are bibliotecă cu un fond de carte actualizat, fiind conectată la rețeaua Internet. 

- școala dispune de videoproiector, ecrane în aproape toate clasele, tablă Smart board. 

- Existenta tabletelor pentru toți cei care au dorit să le ia în regim de comodat. 

- Profesorii au laptopuri, în regim de comodat. 

Puncte slabe: 

- nevalorificarea la maxim a resurselor materiale. 

Oportunități: 

- materialele didactice obținute duc la modernizarea orelor. 

- parteneriate cu comunitatea locala, ONG-uri, firme. 

- Asigurarea tabletelor pentru toți cei implicati în procesul educativ. 
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Amenințări: 

- conștiința morală a elevilor privind păstrarea și întreținerea spațiilor școlare. 

- degradarea spațiilor școlare datorită fondurilor bănești limitate, alocate pentru 

întreținerea școlii. 

- fonduri foarte mici pentru dezvoltare. 

- Comunicarea profesor-elev in învățământul online nu este performantă.  

 

2.Relațiile cu comunitatea 

Punte tari: 

- întâlniri semestriale cu Comitetul consultativ al părinților, suplimentate de consultații 

individuale cu părinții. 

Puncte slabe: 

- neparticiparea părinților în creșterea interesului pentru activitatea școlară. 

- slabe legături de parteneriat cu ONG-uri. 

Oportunități: 

- disponibilitatea unor instituții de a veni în sprijinul unității școlare, privind 

achiziționarea de materiale didactice. 

- interesul firmelor de a-și recruta și forma în perspectivă personal specializat. 

Amenințări: 

- instabilitate la nivel social și economic a instituțiilor potențial partenere. 

- nivelul de educație și timpul limitat ale majorității părinților conduce la slaba implicare 

a acestora în viața școlii. 

- Instabilitate la nivel social și economic a părinților. 

                                                                     

                                                                         

Aria curriculară „Om și societate” 

Pentru buna desfăşurare a activităţii, au fost elaborate la începutul anului şcolar:  

- Planul managerial; 

- Planul de activități. 

Obiectivele urmărite în cadrul activităților desfășurate de aria curriculară „Om și 

societate” sunt: 

1.Creşterea calităţii actului educaţional prin proiectarea și realizarea formelor de activitate la 

un nivel superior. 

2.Creşterea calităţii evaluării. 

3.Diversificarea activităţilor extracurriculare. 

4.Asigurarea promovabilităţii la examenul de bacalaureat. 
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5.Îmbunătăţirea nivelului de calificare şi sporirea performanţelor profesionale ale profesorilor. 

6.Promovarea imaginii ariei curriculare. 

Activitatea ariei curriculare „Om și societate” s-a desfăşurat în conformitate cu 

documentele elaborate și obiectivele stabilite. 

Activități didactice 

Membrii ariei au întocmit planificări anuale, semestriale şi proiectele pe unităţi de 

învăţare, în conformitate cu structura anului școlar și cu programele şcolare în vigoare. De 

asemenea, au elaborat documentele proiectării didactice în format electronic. A fost 

perfecţionat procesul instructiv-educativ și prin adaptarea la particularităţile activităţilor din 

mediul online, fiind îmbunătățită baza de materiale în format electronic și pentru desfășurarea 

activităților online. 

Membrii ariei au asigurat transparența procedurilor de evaluare prin prezentarea 

criteriilor și obiectivelor evaluării, planificarea activităților de testare, asigurarea unui 

permanent feedback, aplicarea unor forme de evaluare adecvate. A fost realizată evaluarea 

continuă şi notarea ritmică, conform reglementărilor legale şi standardelor naţionale în vigoare. 

Au fost utilizate metode și instrumente de evaluare diversificate. 

În perioada decembrie 2021 - mai 2022 în cadrul proiectului ROSE „Colegiul 

Tehnologic Grigore Cerchez – un liceu de succes” au desfășurat activităţi de consiliere prof. 

Stan Vasilica, iar activităţi remediale la geografie prof. Nedelea Nicoleta și prof. Pandelescu 

Alina. 

În luna martie 2022, au participat ca evaluatori la Simularea probelor scrise ale 

examenului de bacalaureat prof. Nedelea Nicoleta, prof. Pandelescu Alina și prof. Stan 

Vasilica. 

În data de 23 iunie 2022 a participat ca evaluator la Examenul  de bacalaureat 2022 prof. 

Pandelescu Alina. 

Activități metodico-științifice: 

La nivelul ariei curriculare au fost organizate activităţi metodice, conform planului de 

activități elaborat la începutul anului școlar: 

-21 octombrie 2021, susținerea referatului „Proiectarea activităților de învățare pentru formarea 

competențelor”, prof. Nedelea Nicoleta-Doina. 

-25 noiembrie 2021, susținerea referatului „Calitățile instrumentelor de evaluare”, prof. 

Munteanu Mihaela. 

-21 decembrie 2021, susținerea referatului „Rolul motivației în lecția de geografie”, prof. 

Pandelescu Alina. 

-3 februarie 2022, susținerea referatului „24 Ianuarie – Unirea Principatelor Române”, prof. 

Bordei Veronica. 
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-28 martie 2022, susținerea referatului „Ce este starea de bine?”, prof. Stan Vasilica. 

-30 mai 2022, susținerea referatului „Mișcarea crește calitatea vieții”, prof. Coroiu Anca. 

Membrii ariei au participat la activitățile metodice organizate la nivel de sector sau 

municipiu. 

Doamna prof. Pandelescu Alina a participat la: 

- conferința internațională - Ecology of XXI Century - Only One Earth 10th International 

Multidisciplinary Academic Conference, section Natural Sciences and Ecology  „Conservation 

of natural and cultural heritage”, cu tema  „Perception  of  high  school  students  specializing  

in traditions  regarding  traditions  and  sustainable rural tourism on the Mărginimea Sibiului” 

(Percepția elevilor de liceu cu specializare în turism privind tradițiile și turismul rural durabil 

în Mărginimea Sibiului), în data de  7 aprilie 2022. 

- concursul Național de Geografie, „Mica Olimpiada de Geografie”, faza județeană/pe sectoare, 

activitate care s-a desfășurat la Școala Gimnazială Nr 143 în data de  7 aprilie 2022, conform 

deciziei ISMB, ca evaluator. 

- a publicat în revista școlii articolul cu tema „Principalele obiective turistice din Lisabona”.  

- în data de 11 aprilie 2022, a susținut o lecție deschisă cu tema „Statele UE: Austria și 

Portugalia” în cadrul Comisiei de mentorat, la care, pe lângă membrii acestei comisii, a mai 

participat și prof. Drăgoi Ioan, profesor debutant.  

- în perioada 25-30 aprilie 2022, a participat la organizarea Olimpiadei Naționale de Geografie, 

care s-a desfășurat la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”.  

Doamna prof. Nedelea Nicoleta: 

- pe 22.12.2021, a participat la Simpozionul judeţean „Fenomene și dezastre naturale pe 

înțelesul tuturor”, organizat de Liceul Tehnologic Costești-Argeș, cu lucrarea „Practici 

educaționale de integrare și incluziune”, publicat în revista „Școli moderne-școli pentru toți” 

(ISSN 2821 – 4544 ISSN – L 2821 – 4544). 

Doamna prof. Munteanu Mihaela: 

- a participat, pe data de 5 octombrie 2021, la Conferința Națională „Profesor, o meserie pentru 

viitor”, organizată de Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti. 

- pe data de 20 noiembrie 2021, a participat cu lucrarea „Educația non-formală și activitățile 

extrașcolare la Geografie” la Simpozionul Național „70 de ani în educație non-formală 2021 - 

Impactul mediului online în educația non-formală”, organizat de Palatul Copiilor din 

Municipiul Timișoara. 
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Activităţi extracurriculare: 

Doamna profesoară Pandelescu Alina a participat la următoarele activități: 

-Concursul Internațional de fotografie, organizat de Institutul Turc din România (Yunus Emre 

Enstitüsü), concurs cu tema „Toamna în România prin ochii mei”, desfășurat în perioada 

septembrie-decembrie 2021, finalizat cu adeverință de participare. 

-coordonarea colectivul de elevi din clasa a XII-a C în activitatea desfășurată în parteneriat cu 

Universitatea Româno-Americană, tema fiind „Alege să fii altfel”, care s-a desfășurat în data 

de 22 noiembrie 2021, finalizată cu adeverință de participare. 

-coordonarea activității de susținerea referatelor științifice: clasele a IX-a A și a IX-a C tema 

„Planetele Sistemului solar”, în perioada septembrie-octombrie 2021; clasa a XI-a B tema 

„Medii geografice pe Terra”, în perioada noiembrie-decembrie 2021; clasa a XII-a B tema 

„Marea Neagră și Delta Dunării-elemente definitorii pentru cadrul natural al țării noastre”. 

-în perioada 1-19 noiembrie 2021 la Campania Internațională „19 Zile de activism împotriva 

abuzului și violenței față de copii și tineri”, organizată de către Federația Internațională a 

Comunității Educative–Secțiunea România în colaborare cu Womens World Summit 

Fundation-Geneva. 

-în data de 3 martie 2022 a colaborat cu Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, 

sector 5, la lecția interactivă cu tema „Efectele consumului de droguri asupra organismului”. 

-a coordonat elevii Stoican Luciana, Voicu Anne-Mary și Călin Ioana, care au participat la 

Concursul Municipal „Să descoperim împreună Romănia autentică”, desfășurat în liceul nostru 

pe data de 6 mai 2022, la secțiunile creație literară-eseu și PPT.  

-în data de 5 mai 2022 a desfășurat activitatea „Ziua Europei” la clasa a XI-a B.  

-în data de 30 mai 2022 a realizat activitatea „Lumea și sferele de influență pe Glob”cu elevii 

clasei a XI-a C. 

-pe parcursul semestrului al II-lea a desfășurat cu clasa a XI-a B activitatea extracurriculară de 

realizarea a unor lucrări PPT cu tema „Probleme sociale și economice ale statelor din Sud”. 

-în data de 10 mai 2022 a participat cu elevi de la clasele a XI-a B, a XII-a B și a XII-a C la 

activitatea „Caravana Facultății de Geografie”.  

-la clasa a X-a G a coordonat activitatea de realizare a lucrărilor cu tema „Importanța 

cunoașterii resurselor naturale” și „Principalele culturi din zona tropicală”, în martie 2022. 

-în data de 14 aprilie 2022 elevii de la clasa a X-a A au fost coordonați pentru realizarea 

lucrărilor cu tema „Principalele culturi agricole”.  

-în luna mai 2022, elevii de la clasa a XI-a G au realizat lucrări cu tema „Probleme sociale și 

economice ale statelor lumii”, iar elevii claselor a XII-a B și a XII-a D au contribuit cu proiecte 

ce au avut ca temă  „Obiective turistice în Londra, Paris și Roma”.  
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     Doamna profesoară Nedelea Nicoleta: 

-a organizat, în cadrul Cercului Interdisciplinar „Valahia”, Concursul de eseuri și prezentări 

powerpoint „Unirea Principatelor Române” pe data de 27 ianuarie 2022 și Concursul de eseuri 

„Și eu prețuiesc apa!”. 

-a coordonat proiectul „Reamenajarea Oazei din Cerchez”. 

-a coordonat elevi participanți la Concursul de desene și postere „Happy Halloween”, 

Concursul de creație plastică și literară „Hai să ne întâlnim printre rânduri !”, Concursul de 

eseuri și prezentări powerpoint „DestinațIE în IE” - prezentarea unei localități rurale din 

România, Concursul de desene și postere „Crăciunul în jurul lumii”/„Christmas around the 

world”, Concursul de desene „Life in 3500!” și Concursul practic „Preparatul culinar care mă 

reprezintă” organizate în cadrul Cercului Interdisciplinar „Valahia”. 

-a fost evaluator la Concursul de postere „Happy Halloween”, Concursul de creație plastică 

„Hai să ne întâlnim printre rânduri !”, Concursul de desene și postere „Crăciunul în jurul 

lumii”/„Christmas around the world”, Concursul de eseuri și prezentări powerpoint „Unirea 

Principatelor Române”, Concursul de eseuri „Și eu prețuiesc apa!”. 

-în perioada 1-19 noiembrie, a participat la „Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor și 

violențelor asupra copiilor și tinerilor”. 

-a participat la Proiectul judeţean „Fenomene și dezastre naturale pe înțelesul tuturor”, 

organizat de Liceul Tehnologic Costești-Argeș în perioada 20. 10. 2021 – 22.12. 2021, 

coordonând elevii participanți la Concursul de creație, unde au obținut 

PREMIUL I - Măcrineanu Geanina (clasa a XII-a E) „Hazarde naturale-Inundații”; 

PREMIUL II - Andronic Florentina Rebeca (clasa a X-a B) „Inundațiile din Filipine”;  

MENȚIUNE - Ioniță Ancuța (clasa a XII-a E) „Furtuni”. 

-a participat la Concursul Municipal „Să  descoperim împreună România autentică”, organizat 

de Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” pe data de 6 mai 2022, coordonând 44 de elevi la 

secțiunile creație literară, creație plastică și PPT, dintre care au obținut 

PREMIUL II - Andronic Florentina Rebeca (clasa a X-a B)  la secțiunea Prezentare PPT - 

limba engleză; 

PREMIUL III - Popescu Melania (clasa a XI-a F) la secțiunea creație plastică – anime; 

PREMIUL SPECIAL PENTRU CREATIVITATE - Luca Denisa-Cătălina (clasa a X-a B) la 

secțiunea creație literară – eseu. 

-a participat la Concursul național „Reviste şcolare şi jurnalistică” 2022, în calitate de 

coordonator al revistei online „Timp și spațiu”, care a obținut PREMIUL I la etapa locală și  

PREMIUL II la etapa municipală.  

-a participat la Proiectul Educaţional Judeţean „Primăvara în ochi de copil”, organizat de 

Colegiul „Aurel Vijoli” Făgăraş, în martie 2022, coordonând elevii care au obținut 



 41 

PREMIUL I - Ioniță Raluca (clasa a IX-a D); 

PREMIUL II - Năstase Anne Marie (clasa a XI-a A); 

PREMIUL II - Jugravu Daria (clasa a XI-a A). 

-a participat la Proiectul Educaţional „Tǎrâmul cuvintelor” organizat de Școala Gimnazială 

„Duiliu Zamfirescu” Focșani, 27 mai 2022, unde revista „Timp și spațiu” a obținut Mențiune. 

-a coordonat publicarea numerelor 18/septembrie 2021, 19/decembrie 2021, 20/martie 2022 și 

21/iunie 2022 ale revistei online „Timp și spațiu” și a site-ului www.cerculvalahia.ro, care a 

ajuns la 18 pagini. 

     Doamna profesoară Bordei Veronica:  

-pe data de 25 octombrie 2021 a organizat activitatea online „Cinste ostașilor români”, cu 

clasele a X-a și a XII-a F. 

-pe data de 31 octombrie 2021, a participat la activitatea municipală ,,Ziua Arhivelor 

Naționale, organizată de ANR. 

-pe data de 8 decembrie 2021, a organizat cu clasele a XII-a activitatea „10 decembrie - Ziua 

Internațională a Drepturilor Omului” - sesiune de referate, muzică și poezie. 

-pe data de 15 ianuarie 2022 a participat la „Ziua Culturii Naționale” desfășurată la Muzeul 

Literaturii Române. 

-a organizat sesiunea de referate „24 ianuarie - Unirea, națiunea a făcut-o!”. 

-pe data de 21 februarie a participat la „Ziua Mondială a Limbii Materne”, desfășurată la 

Biblioteca Centrală Universitară. 

-a participat pe 1.03.2022 la „Ziua Internațională a apărării civile”, desfășurată la Muzeul 

Militar Central. 

Doamna profesoară Stan Vasilica:  

-a organizat, în cadrul Cercului Interdisciplinar „Valahia”, Concursul de desene și postere 

„Crăciunul în jurul lumii”/„Christmas around the world” și Workshopul „Starea de bine”. 

-a fost evaluator la Concursul de postere „Happy Halloween”, Concursul de desene și postere 

„Crăciunul în jurul lumii”/„Christmas around the world”, Concursul de eseuri și prezentări 

powerpoint „Unirea Principatelor Române”. 

-a coordonat elevi participanți la Concursul de desene și postere „Happy Halloween”, 

Concursul de desene și postere „Crăciunul în jurul lumii”/„Christmas around the world”, 

Concursul de desene „Life in 3500!”, Concursul de mărțișoare ecologice „O primăvară 

colorată”. 

-a coordonat elevii clasei a IX-a B la proiectul „Reamenajarea Oazei din Cerchez”. 

-a colaborat la activități cu tematica „Efectele consumului de droguri asupra organismului”, 

organizate de Agenția Națională Antidrog, sector 5. 
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-a organizat vizita virtuală la Facultatea de Medicină-Universitatea de Medicină şi Farmacie 

„Carol Davila” pe data de 6.12. 2021. 

-a participat la Campania „19 zile de prevenire a abuzurilor şi violenţei asupra copiilor”, în 

perioada 1 – 19.11.2021. 

-a coordonat elevi în cadrul Proiectului educativ judeţean „Fenomene şi dezastre naturale pe 

înţelesul tuturor”, organizat de Liceul Tehnologic Costești-Argeș în perioada 20. 10. 2021 – 

22.12.2021. 

-a coordonat elevi în cadrul Concursului Naţional de creaţii artistico-plastice „Feeria iernii”, 

decembrie 2021. 

-a coordonat elevi în cadrul Concursului Judeţean „Primăvara în ochi de copil”, martie 2022.  

-a participat la Proiectul de prevenire a traficului de persoane şi a exploatării sexuale în 

România, organizat de Asociația eLiberare, în noiembrie 2021. 

Doamna profesoară Coroiu Anca: 

-a coordonat proiectul „Reamenajarea Oazei din Cerchez”. 

-a fost evaluator la Concursul de mărțișoare ecologice „O primăvară colorată”. 

-a participat la activitatea de prevenire a traficului de persoane-parteneriat cu Asociația 

eLiberare. 

-pe data de 04.03.2022 a participat la Colegiul Economic Viilor la ONSS-Tenis de masă, faza 

pe sector; a obținut premii cu elevii Năstase Anne-Marie, clasa a XI-a A (locul III la fete) și 

Alexe Cosmin, clasa a XI-a D (locul III la băieți). 

Doamna profesoară Bobe Livia: 

-a fost evaluator la Concursul de eseuri și prezentări powerpoint „Unirea Principatelor 

Române”. 

-a coordonat elevi participanți la Concursul de eseuri și prezentări powerpoint „Unirea 

Principatelor Române”. 

Doamna profesoară Munteanu Mihaela: 

-a organizat, în cadrul Cercului Interdisciplinar „Valahia”, Concursul de eseuri „Și eu prețuiesc 

apa!”. 

-a fost evaluator la Concursul de desene „Happy Halloween”, Concursul de eseuri și prezentări 

powerpoint „Unirea Principatelor Române”, Concursul de eseuri „Și eu prețuiesc apa!”. 

-a coordonat elevi participanți la Concursul de eseuri și prezentări powerpoint „DestinațIE în 

IE” - prezentarea unei localități rurale din România, Concursul de eseuri „Și eu prețuiesc apa!”. 

Domnul profesor Gabor Cătălin: 

-a fost evaluator la Concursul de desene și postere „Crăciunul în jurul lumii”/„Christmas 

around the world”. 

-a coordonat elevi participanți la Concursul de eseuri „Și eu prețuiesc apa!”. 
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Activitatea de formare profesională 

În perioada octombrie-decembrie 2021, la cursurile „Google Educator Nivelul 1” și 

„Microsoft Certified Educator”, acreditate cu 40 credite, organizate de Asociația Edusfera, au 

participat prof. Bobe Livia, prof. Coroiu Anca, prof. Nedelea Nicoleta-Doina, prof. Pandelescu 

Alina, prof. Stan Vasilica. 

Doamna profesoară Pandelescu Alina a participat la: 

-„Cursul de formare pentru evaluatori examene/concursuri naționale”, în vederea constituirii  

Corpului Național al Experților în Evaluare, în perioada octombrie-noiembrie 2021 

(organizator CPEECN), finalizat cu certificat de participare. 

Doamna profesoară Stan Vasilica a participat la:  

-Proiectul naţional „Prevenirea bullyingului şi a cyberbullyingului în mediul şcolar”, Eduland 

Publishing SRL, octombrie – noiembrie 2021: curs „Prevenirea bullyingului şi a 

cyberbullyingului în mediul şcolar” - 40 ore; webinar şi workshop „Prevenirea bullyingului şi a 

cyberbullyingului în mediul şcolar”; program de formare profesională la nivel naţional 

„Prevenirea bullyingului şi a cyberbullyingului în mediul şcolar”; participare la studiul naţional 

cu privire la fenomenul bullyingului şi a cyberbullyingului în mediul şcolar. 

-Cursul „7 tehnici simple pentru managementul timpului”, pe data de 14.01.2022, organizator 

Sellification, 3 ore. 

-Cursul „Ghid de bune practici în combaterea bullying-ului”, pe data de 14.04.2022, 

organizator Sellification, 3 ore. 

-Cursul „Dezvoltarea personală în şcoli”, pe data de 11.02.2022, organizator Sellification, 3 

ore. 

-Curs de formare „Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mintală pentru 

copii şi adolescenţi”, în perioada 18-26.02.2022, organizator Centrul Naţional de Sănătate 

Mintală şi Lupta Antidrog, 40 ore. 

Doamna profesoară Munteanu Mihaela: 

-pe data de 23 noiembrie 2021, a participaat la Webinarul „Resurse noi legate de siguranța on-

line”- Biblioteca Digitală Educație Online, organizat de Direcția Generală Educație, Tineret, 

Sport a Consiliului Municipal Chișinău, Republica Moldova. 

-în perioada 20-27 noiembrie 2021, a participat la Programul de formare continuă „Profesor la 

debut”, organizat de Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti. 

Doamna profesoară Bobe Livia: 

-a participat la Cursul „Staff engagement and motivation in the language teaching 

organization”, organizat de British Council, în luna noiembrie 2021. 

Activitatea de promovare a imaginii şcolii 
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Prin diversele activităţi desfăşurate, atât în mediul şcolar, cât şi în cel online, membrii 

ariei curriculare „Om și societate” au contribuit la promovarea eficientă a imaginii şcolii 

noastre.  

 

Aria Curriculară Tehnologii  

Este formată din trei comisii metodice corespunzătoare profilelor tehnic, servicii și 

informatică-TIC, în cadrul cărora își desfășoară activitatea cadre didactice titulare/suplinitoare 

și cadre didactice asociate. 

În vederea bunei desfășurări a procesului de predare-învățare-evaluare și a realizării 

unui demers didactic aplicativ, au fost vizate: 

-orientarea demersului instructiv-educativ spre dezvoltarea competențelor-cheie, vizând 

pregătirea elevilor pentru o societate a cunoașterii; 

- monitorizarea, prevenirea și reducerea abandonului școlar; 

- evaluarea cu scop de orientare și optimizare a învățării; 

- atingerea standardelor educaționale specific modulelor/disciplinelor de specialitate; 

- utilizarea în procesul de predare-învățare a programelor AEL, a platformei Google 

Classroom; 

- sprijinirea elevilor în atingerea performanței școlare, la examenele de certificare a 

competențelor profesionale, la olimpiadele și concursurile școlare de specialitate; 

- fundamentarea nevoilor de formare a cadrelor pe baza analizei de nevoi; 

- creșterea eficienței activității de formare continuă prin prisma promovării noului în activitatea 

de predare-învățare (metode alternative de predare-învățare-evaluare) a disciplinelor de 

specialitate; 

- menținerea și dezvoltarea legăturii cu familia; 

- promovarea imaginii școlii; 

- respectarea parcurgerii conținuturilor conform planificărilor pe an școlar; 

- ridicarea gradului de participare al elevilor la olimpiade și concursuri școlare; 

- creșterea nivelului de pregătire de specialitate al elevilor în clasă, laborator și practică; 

- realizarea unei pregătiri cât mai eficiente în vederea susținerii de către elevi a Examenelor de 

certificare a competențelor profesionale și a Examenului de Bacalaureat. 

- stabilirea CDL-urilor. 

Pe parcursul semestrului I al anului școlar 2021-2022, Aria curriculară Tehnologii și-a 

desfășurat activitatea conform Planului managerial și a Planului de activități întocmit și aprobat 

în prima ședință de catedră, în luna septembrie 2021. Programul comisiei a fost parte integrantă 

a planului managerial al școlii. 
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Activitățile propuse au fost realizate, urmărindu-se ridicarea nivelului de pregătire al 

elevilor pentru atingerea obiectivelor fundamentale ale educației și formarea continuă a 

personalului didactic. 

Obiectivele propuse au vizat: 

1. Implementarea disciplinelor de specialitate: pregătirea condițiilor necesare desfășurării 

lecțiilor; gradul de sistematizare a conținutului lecțiilor; valorificarea cunoștințelor anterioare 

în învățarea noului conținut; aplicarea cunoștințelor predate în situații diverse; asigurarea 

mijloacelor de învățământ necesare; alegerea metodelor de predare-învățare-evaluare. 

2. Activitatea la clasă a avut în vedere: corelarea conținuturilor prevăzute în programe cu cele 

propuse de către cadrele didactice; corelarea între noțiunile asimilate la orele teoretice de 

specialitate și cele de laborator tehnologic și instruire practică; activitatea elevilor și 

repartizarea echilibrată a sarcinilor de muncă; dozarea judicioasă a timpului de lucru; 

verificarea modului de formare la elevi a priceperilor și deprinderilor practice; utilizarea unor 

material refolosibile la lucrările practice. 

3. Activitățile didactice ce s-au desfășurat în cadrul comisiei metodice și-au propus formarea 

competențelor profesionale prevăzute în SPP-urile corespunzătoare calificărilor în care 

pregătim elevii din cadrul Colegiului Tehnologic "Grigore Cerchez". Formarea competențelor 

presupune trecerea accentului de la informativ la formativ, la o abordare inter- și 

multidisciplinară, la dezvoltarea gândirii critice a elevilor și a capacităților de analiză. 

Având în vedere aceste coordonate, activitățile didactice și metodice s-au concentrat pe 

creșterea calității serviciilor educative pe care le oferim elevilor noștri. 

Preocuparea pentru perfecționarea continuă, prin participarea la cursuri de formare, prin 

proiectarea disciplinelor opționale în cadrul CDL-urilor, participarea cadrelor didactice la 

sesiuni de comunicări științifice, implicarea cadrelor didactice în activități desfășurate cu elevii 

în colaborare cu alte instituții/ONG-uri etc., confirmă realizarea obiectivelor generale şi 

specifice propuse. Au fost organizate ședințe în cadrul comisiei metodice. Pentru optimizarea 

procesului educațional, s-a impus diversificarea și actualizarea bazei materiale, a 

instrumentelor predării și a învățării centrate pe elevi, proiectarea și realizarea de activități de 

învățare în clasă cât mai diversificate, utilizând cât mai des posibil lucrul pe grupe și 

diferențierea sarcinilor pentru centrarea învățării pe elev, în vederea dobândirii de cunoștințe, 

abilități, atitudini. 

Activități de pregătire: întocmirea și proiectarea unităților de învățare, asigurarea 

materialului didactic necesar parcurgerii conținuturilor învățării. 

Metodele și mijloacelor de învățare, precum și instrumentele de evaluare au fost 

corelate cu tema abordată și adaptate condițiilor de lucru. 
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Instrumentele de evaluare au fost realizate conform standardelor în vigoare, iar 

activitățile didactice desfășurate au avut ca obiectiv stimularea creativității elevilor și 

încurajarea cooperării între elevi. 

 

Activitățile desfășurate: 

Domnul profesor Albu Ovidiu Toma: 

- realizarea planificărilor calendaristice anuale și semestriale în conformitate cu programa 

școlară și a Curriculumului Național; 

- membru în Consiliul Profesoral; 

- membru în Comisia pentru Disciplină, Prevenirea, Combaterea și Reducerea Violenței în 

Mediul Școlar; 

- membru în Comisia pentru perfecționare și formare continuă metodico-științifică, de 

cercetare și dezvoltare profesională a personalului didactic; 

- membru în Comisia de organizare și evaluare a Olimpiadei pentru Discipline de specialitate 

(Turism și alimentație), faza pe școală; 

- membru în comisia de jurizare a Concursului de prezentări PowerPoint "destinațIE în IE" – 

prezentarea unei localități rurale – decembrie 2021; 

- membru în comisia de jurizare a Concursului de desene și postere "Crăciunul în jurul lumii" – 

decembrie 2021; 

- membru în comisia de jurizare a Concursului de eseuri "Unirea Principatelor Române" – 

februarie 2022; 

- îndrumător de atestate, examenul de certificare a competențelor profesionale – clasa a XII-a 

B; 

- evaluator atestate, examenul de certificare a competențelor profesionale – clasa a XII-a B; 

- program de formare "Job Shadowing" în cadrul proiectului ERASMUS+ SPUNE „DA” 

DEZVOLTĂRII PROFESIONALE 2020-1-RO01-KA102-079314, 09-13.05.2022, Spania; 

- participare ca profesor însoțitor pentru grup elevi în mobilitatea externă. 

Doamna profesoară Balica Angelica Maria: 

- realizarea planificărilor calendaristice anuale și semestriale în conformitate cu programa 

școlară și a Curriculumului Național; 

- membru în Consiliul Profesoral; 

- membru în comisia de elaborare a subiectelor pentru examenul de diferențe – sesiunea 

august-septembrie 2021; 

- evaluator pentru examenul de diferențe – sesiunea august-septembrie 2021; 

- îndrumător de atestate, examenul de certificare a competențelor profesionale – clasa a XII-a 

A; 
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- evaluator atestate, examenul de certificare a competențelor profesionale – clasa a XII-a A. 

Doamna profesoară Bobeică Daniela Cristina : 

- realizarea planificărilor calendaristice anuale și semestriale în conformitate cu programa 

școlară și a Curriculumului Național; 

- membru în Consiliul Profesoral; 

- secretar – comisia pentru examenul de certificare a competențelor profesionale, sesiunea 

august 2022; 

- încheiere parteneriate cu alte unități școlare: Școala generală nr. 2 Lugoj, Liceul Tehnologic 

Sendriceni, Colegiul Vijoli Făgăraș, Liceul Tehnologic Teclu Copșa Mică etc.; 

- participare la cursul Google - Microsoft pentru profesori – 40 de credite și cursul de Educație 

financiară pentru profesori – 20 de credite; 

- redactor-șef la secțiunea Turism  a revistei "Timp și spațiu", în cadrul cercului Valahia revista 

"Timp și spațiu"; 

- organizare, coordonare și participare la activitățile cercului Valahia; 

- participare ca și colaborator al revistei școlii "Aripi"; 

- participare la proiecte locale, municipale și naționale: "Magia cuvântului eminescian", 

"Feeria iernii", "Magia Crăciunului", "Și eu știu și eu pot"; 

- program de formare "Job Shadowing" în cadrul proiectului ERASMUS+ SPUNE „DA” 

DEZVOLTĂRII PROFESIONALE 2020-1-RO01-KA102-079314, 09-13.05.2022, Spania. 

Domnul profesor Boicu Gheorghe: 

- realizarea planificărilor calendaristice anuale și semestriale în conformitate cu programa 

școlară și a Curriculumului Național; 

- membru în Consiliul Profesoral; 

- membru în comisia de elaborare a subiectelor pentru examenul de diferențe – sesiunea 

august-septembrie 2021; 

- evaluator pentru examenul de diferențe – sesiunea august-septembrie 2021; 

- aplicarea de teste inițiale la clasele avute în încadrare – septembrie 2021; 

- participare la târgul de carte "Gaudeamus 28" - ediție exclusiv online cu elevii clasei a X-a H, 

alături de prof. Boicu-Gunță Carmina – noiembrie 2021; 

- prezentare de articole si fotografii cu tema "1 Decembrie la români" cu elevii clasei a X-a H, 

alături de prof. Boicu-Gunță Carmina – noiembrie 2021; 

- sărbătorirea tradiției "În întâmpinarea lui Moș Crăciun" prin amenajarea de sărbătoare a sălii 

11, prezentarea cărții "A Boy Called Christmas" de Matt Haig cu elevii clasei a X-a H, alături 

de prof. Boicu-Gunță Carmina – decembrie 2021; 

- curs de prevenire și combatere a violenței în mediul școlar  (cu clasa a IX-a C și reprezentanți 

ai poliției locale) – ianuarie 2022;  
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- membru în comisia de organizare și evaluare a olimpiadei interdisciplinare Turism și 

alimentație – Servicii, faza pe școală (elaborare subiecte) – martie 2022; 

- supraveghetor la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național – martie 

2022; 

- secretar – comisia pentru examenul de certificare a competențelor profesionale, sesiunea 

iunie 2022; 

- profesor asistent la examenul de bacalaureat susținut la Colegiul Economic Viilor – iunie 

2022 

- interasistență de specialitate cu dl. prof. Iacob Vasile; 

- activități pe întreg parcursul anului ca membru în comisia P.S.I.; 

- membru comisie repartizare elevi la liceu – 15 iulie 2022. 

Doamna profesoară Boicu-Gunță Carmina : 

- realizarea planificărilor calendaristice anuale și semestriale în conformitate cu programa 

școlară și a Curriculumului Național; 

- membru în Consiliul Profesoral; 

- membru în comisia de elaborare a subiectelor pentru examenul de diferențe – sesiunea 

august-septembrie 2021; 

- evaluator pentru examenul de diferențe – sesiunea august-septembrie 2021; 

- aplicarea de teste inițiale la clasele avute în încadrare – septembrie 2021; 

- participarea la nivel local la campania internațională "19 zile de activism împotriva abuzului 

și violenței față de copii și tineri" inițiata și patronată de către FICE – noiembrie 2021; 

- participare la târgul de carte "Gaudeamus 28" - ediție exclusiv online cu elevii clasei a X-a H, 

alături de prof. Boicu-Gunță Gheorghe – noiembrie 2021; 

- prezentare de articole si fotografii cu tema "1 Decembrie la români" cu elevii clasei a X-a H, 

alături de prof. Boicu-Gunță Gheorghe – noiembrie 2021; 

- sărbătorirea tradiției "În întâmpinarea lui Moș Crăciun" prin amenajarea de sărbătoare a sălii 

11, prezentarea cărții "A Boy Called Christmas" de Matt Haig cu elevii clasei a X-a H, alături 

de prof. Boicu-Gunță Gheorghe – decembrie 2021; 

- activitate de consiliere la clasa a X-a H tema "Autocunoașterea  - cheia adaptării eficiente" cu 

participarea consilierului școlar Stan Vasilica – februarie 2022; 

- sărbătorirea zilei de 8 Martie "Un gând și o floare. Te iubesc, mama!" cu elevii clasei a X-a H 

– martie 2022; 

- supraveghetor la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național – martie 

2022; 

- participare la proiectul educațional de voluntariat - reamenajarea spațiului verde "Oaza din 

Cerchez" – aprilie-mai 2022; 
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- profesor asistent la examenul de bacalaureat susținut la Liceul Tehnologic "Dimitrie Gusti" – 

iunie 2022; 

- interasistență de specialitate cu dl. prof. Pițigoi Florica; 

- activități pe întreg parcursul anului ca responsabil al comisiei P.S.I.; 

- membru comisie de evaluare și validare a rezultatelor elevilor în cadrul proiectului "Spune 

DA dezvoltării profesionale"; 

- membru comisie repartizare elevi la liceu – 15 iulie 2022. 

Domnul profesor Ciocan Nicolae: 

- realizarea planificărilor calendaristice anuale și semestriale în conformitate cu programa 

școlară și a Curriculumului Național; 

- membru în Consiliul Profesoral. 

Doamna profesoară Cosma Florentina: 

- realizarea planificărilor calendaristice anuale și semestriale în conformitate cu programa 

școlară și a Curriculumului Național; 

- membru în Consiliul Profesoral; 

- membru în comisia de elaborare a subiectelor pentru examenul de diferențe – sesiunea 

august-septembrie 2021; 

- evaluator pentru examenul de diferențe – sesiunea august-septembrie 2021; 

- membru în comisia de jurizare a Concursului de prezentări PowerPoint "destinațIE în IE" – 

prezentarea unei localități rurale – decembrie 2021; 

- susținerea inspecției speciale pentru obținerea gradului didactic II – ianuarie 2022; 

- vizită la Muzeul Satului cu elevii clasei a X-a E în cadrul proiectului "Valorificarea 

patrimoniului turistic antropic" – februarie 2022; 

- ora de lectură numită "Să citim împreună" cu elevii clasei a XII-a D cu ocazia zilei naționale 

a lecturii – februarie 2022; 

- oră de consiliere și prevenire antidrog cu reprezentantul Centrului Regional de Prevenire, 

Evaluare și Consiliere Antidrog Sector 5 București cu elevii clasei a XII-a D – martie 2022; 

- organizator excursie București-Sinaia cu elevii clasei a XII-a D – martie 2022; 

- jurizarea concursului practic "Preparatul culinar care mă reprezintă" – februarie 2022; 

- activitatea "Cum să ne gestionăm banii" în cadrul proiectului "Educație financiară" cu elevi ai 

claselor a XII-a D, a XII-a E și a X-a E – aprilie 2022; 

- activitatea "Idei pentru amenajarea spațiului verde din curtea liceului" în cadrul proiectului 

"Oaza din Cerchez", Săptămâna Verde – aprilie 2022; 

- organizator al concursului Municipal "Să descoperim împreună România autentică" – mai 

2022; 
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- îndrumător de atestate, examenul de certificare a competențelor profesionale – clasa a XII-a 

D și clasa a XIII-a S; 

- evaluator atestate, examenul de certificare a competențelor profesionale – clasa a XII-a D și 

clasa a XIII-a S. 

Doamna profesoară Damian Adriana : 

- realizarea planificărilor calendaristice anuale și semestriale în conformitate cu programa 

școlară și a Curriculumului Național; 

- membru în Consiliul Profesoral; 

- membru în Comisia pentru Olimpiade și concursuri școlare; 

- elaborarea programelor CDL pentru anul școlar 2022-2023 la clasele a IX-a și a X-a - 

domeniul mecanică și turism; 

- elaborarea programelor CDL pentru anul școlar 2022-2023 la clasele a XI-a și a XII-a / a 

XIII-a pentru domeniul mecanică; 

- implementarea activităților proiectului ERASMUS+ 2020-1-RO01-KA102-079314 - VET 

learner and staff mobility Spune "DA" dezvoltării profesionale în colaborare cu Tellus College 

Spain – Salamanca și Didaxe Cooperativa Sociale A.R.L. – Torino (Italia); 

- diseminarea rezultatelor activităților proiectului ERASMUS+ 2020-1-RO01-KA102-079314  

- VET learner and staff mobility Spune "DA" dezvoltării profesionale; 

- participare cu lucrarea "Jurnal de proiecte CTGC" la evenimentul organizat de ANPCDEFP 

Erasmus+; 

- participare la Evenimentul Săptămâna VET organizat de ANPCDEFP, Erasmus+;  

- întâlnire de lucru Monitorizare proiect Erasmus+ Spune "DA" Dezvoltării profesionale -

implementarea proiectului  Erasmus+ KA102 - VET learner and staff mobility Spune "DA" 

dezvoltării profesionale,  în colaborare cu Tellus Spain și Didaxe Italy; 

- participare la Cercul Pedagogic cu tema "Disciplinele economice în context European" - 

Colegiul Economic "Virgil Madgearu" - Schimb de bune practici - diseminare proiect 

Erasmus+ 2020-1-RO01-KA102-079314 Spune "DA" Dezvoltării profesionale; 

- referate științifice "Strategii de creștere a atractivității învățării în mediul online; Modalități 

de optimizare a procesului de predare-învățare-evaluare"; 

- participare la Concursul Internațional "Monumente cultural din statele membre ale 

Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră sunt moștenirea noastră comună"; 

- implementarea activităților proiectului internațional  GIRLS GO CIRCULAR 2021-2022 - 

10 elevi participanți. În rețeaua JA proiectul a fost implementat în opt țări: Bulgaria, Grecia, 

Italia, Polonia, Portugalia, Romania, Serbia, Ungaria. Proiectul este gestionat de EIT RAW 

MATERIALS, EIT MANUFACTURING, EIT CLIMATE-KIC , JA EUROPE; 
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- implementarea activităților Proiect Internațional Junior Achievement – JA in a Day – 

Educație pentru orientare profesională implementat cu elevii clasei a XI-a G; 

- program național Junior Achievement - JA STEM - implementat cu elevii clasei a XI-a G; 

- participare la activitățile proiectului internațional "Prin formă și culoare, o șansă pentru 

fiecare", ISJ TIMIȘ , C.Ș.E.I. Alexandru Roșca Lugoj; 

- participare ca profesor însoțitor pentru grup elevi în mobilitatea externă;  

- participare cu lucrări științifice la Simpozioane Internaționale; 

- publicare de articole; 

- webinar "Regândirea materialelor plastice" – Circular Learning Space for Digital Skills, 

septembrie 2021; 

- webinar "O economie circulară pentru smarthphonuri și dispozitive electronice" - Circular 

Learning Space for Digital Skills, septembrie 2021; 

- webinar "Insipiring Curiosity, Comunication and Creativity in the Young Learner 

Classroom" organizat de National Geographic Learning, septembrie 2021; 

- webinar "Women and Girls in STEM Forum" organizat de EIT RawMaterials, octombrie 

2021; 

- webinar "When is it OK for students (and teachers) to use their own language?", octombrie 

2021; 

- webinar informativ despre proiectul Job Incubator, Junior Achievement, noiembrie 2021; 

- webinar "Sănătatea familiei în Contextul Actual al Războiului din Ucraina" organizat de 

Societatea părinților informați, martie 2022; 

- webinar "Profesii pentru viitor", Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică, U.P.B.; 

- program de perfecționare "O mie pentru inginerie", organizat de Universitatea Politehnica din 

București, noiembrie-decembrie 2021; 

- program de formare "Job Shadowing" în cadrul proiectului ERASMUS+ SPUNE „DA” 

DEZVOLTĂRII PROFESIONALE 2020-1-RO01-KA102-079314, 09-13.05.2022, Spania; 

- participare la Conferința Internațională - European Vocational Skills Week - mai 2022; 

- program de formare GreenVET - practici sustenabile pentru organizațiile VET, mai 2022, 

organizat de ANPCDEFP; 

- curs de perfecționare "Leadership în Educație"; 

- curs de perfecționare "Excelență în Cariera de Dascăl". 

Domnul profesor Drăgoi Constantin: 

- realizarea planificărilor calendaristice anuale și semestriale în conformitate cu programa 

școlară și a Curriculumului Național; 

- membru în Consiliul Profesoral; 

Domnul profesor Iacob Vasile: 
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- realizarea planificărilor calendaristice anuale și semestriale în conformitate cu programa 

școlară și a Curriculumului Național; 

- membru în Consiliul Profesoral; 

- încheierea de convenții de practică cu următorii agenți economici: Hotel Internațional, 

Berăria Becker Brau, Hanul Berarilor, Caru cu bere, Trattoria Della Nona - octombrie 2021; 

- elaborarea programelor CDL pentru anul școlar 2022 -2023 la clasele a IX-a și a X-a - 

domeniul mecanică și turism; 

- jurizarea concursului practic "Preparatul culinar care mă reprezintă" – februarie 2022; 

- membru în comisia de organizare și evaluare a olimpiadei interdisciplinare Turism și 

alimentație – Servicii, faza pe școală (elaborare subiecte) – martie 2022; 

- supraveghetor la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național – martie 

2022; 

- program de formare "Job Shadowing" în cadrul proiectului ERASMUS+ SPUNE „DA” 

DEZVOLTĂRII PROFESIONALE 2020-1-RO01-KA102-079314, 09-13.05.2022, Spania; 

- membru în comisia de evaluare pentru certificarea calificării profesionale nivelul 4 Tehnician 

în turism la Colegiul Economic "Costin C. Kirițescu" – iunie 2022; 

- membru în comisia de evaluare pentru certificarea calificării profesionale nivelul 3 Ospătar la 

Centrul de evaluare "Restaurant Rustic" (elevii de la Școala Profesională Colegiul Tehnologic 

Iuliu Maniu) – iulie 2022; 

- însoțitor elevi în Italia - Torino în cadrul proiectului Erasmus+ – perioada 11.06-02.07.2022 

- îndrumător de atestate, examenul de certificare a competențelor profesionale – clasa a XII-a 

C; 

- evaluator atestate, examenul de certificare a competențelor profesionale – clasa a XII-a C. 

Domnul profesor Mirea Cosmin Nicolae : 

- realizarea planificărilor calendaristice anuale și semestriale în conformitate cu programa 

școlară și a Curriculumului Național; 

- membru în Consiliul Profesoral; 

- încheierea de convenții de practică cu următorii agenți economici: Cloud Kitchen, ADN 

Safety concept for business și Maxestate - septembrie 2021; 

- finalizarea cursurilor de perfecționare pentru utilizarea Microsoft și Google organizate de 

EduApps SRL – 40 de credite – octombrie-decembrie 2021; 

- participare cu elevii clasei a IX-a D la activitatea "Prevenirea pericolelor TIC" din cadrul 

campaniei "19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor" – 

noiembrie 2021; 

- responsabil al cercului de gastronomie din cadrul proiectului ROSE – decembrie 2021-mai 

2022; 
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- membru în comisia de jurizare a Concursului de prezentări PowerPoint "destinațIE în IE" – 

prezentarea unei localități rurale – decembrie 2021; 

- membru în comisia de jurizare a Concursului de desene și postere "Crăciunul în jurul lumii" – 

decembrie 2021; 

- organizator al concursului practic "Preparatul culinar care mă reprezintă" – februarie 2022; 

- evaluator al concursului practic "Mărțișoare ecologice" – martie 2022; 

- oră de consiliere și prevenire antidrog cu reprezentantul Centrului Regional de Prevenire, 

Evaluare și Consiliere Antidrog Sector 5 București cu elevii clasei a IX-a D – martie 2022; 

- organizator excursie București-Câmpina-Sinaia cu elevii clasei a IX-a D – martie 2022; 

- supraveghetor la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național – martie 

2022; 

- participare la proiectul educațional de voluntariat - reamenajarea spațiului verde "Oaza din 

Cerchez" cu elevii clasei a IX-a D – aprilie-mai 2022; 

- participare la concursul Municipal "Să descoperim împreună România autentică" – mai 2022; 

- membru în comisia de selecție a elevilor și a cadrelor didactice pentru proiectul Erasmus+ – 

Spune DA Dezvoltării Profesionale; 

- profesor asistent la examenul de bacalaureat – iunie 2022. 

 

Doamna profesoară Petre Daniela : 

- realizarea planificărilor calendaristice anuale și semestriale în conformitate cu programa 

școlară și a Curriculumului Național; 

- membru în Consiliul Profesoral; 

- membru în Comisia pentru Olimpiade și concursuri școlare; 

- elaborarea CDL-urilor pentru clasele IX-XII – Tehnician achiziții și contractări / Tehnician în 

activități economice (domeniul Comerț); 

- susținerea inspecției speciale pentru obținerea gradului didactic II – ianuarie 2022; 

- jurizarea concursului practic "Preparatul culinar care mă reprezintă" – februarie 2022; 

- vizită la Muzeul Satului cu elevii clasei a X-a E în cadrul proiectului "Valorificarea 

patrimoniului turistic antropic" – februarie 2022; 

- organizator excursie București-Sinaia cu elevii clasei a XII-a D – martie 2022; 

- organizator excursie București-Câmpina-Sinaia cu elevii clasei a IX-a D – martie 2022; 

- participare cu elevi ai claselor a XI-a C și a XI-a F la "Competiția Firmelor de Exercițiu" 

organizată de USAMV București, unde firmele de exercițiu "Restaurant Cerchez" și "Cafenea 

Alis" au obținut 2 mențiuni – aprilie 2022; 

- organizarea concursului Municipal "Să descoperim împreună România autentică" – mai 

2022; 
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- participare în comisia de corectare a concursului pe meserii desfășurate la UCECOM Spiru 

Haret – mai 2022; 

- participare în Comisia de corectare a olimpiadei școlare desfășurate la Colegiul Economic 

"Virgil Madgearu" – mai 2022; 

- participare la Concursul Municipal "Antreprenor Junior" cu elevi ai claselor a XI-a C și a XI-

a F, dar și cu eleva Joian Adina (clasa a X-a C), care au obținut 3 mențiuni pentru firmele de 

exercițiu "Cafenea Alis", "Restaurant Cerchez" și planul de afaceri al unei firme imobiliare – 

mai 2022; 

- încheierea unui parteneriat între Colegiul Tehnologic "Grigore Cerchez", UCECOM Spiru 

Haret și Liceul Tehnologic "Nikola Tesla" – mai 2022; 

- participare la Cercul Pedagogic cu tema "Disciplinele economice în context European" - 

Colegiul Economic "Virgil Madgearu" - Schimb de bune practici – iunie 2022; 

- participare la Concursul Regional al Firmelor de Exercițiu organizat de Colegiul Economic 

"Costin C. Kirițescu" – iunie 2022. 

Doamna profesoară Radu Roxana Andreea: 

- realizarea planificărilor calendaristice anuale și semestriale în conformitate cu programa 

școlară și a Curriculumului Național; 

- membru în Consiliul Profesoral; 

- responsabil al ariei curriculare Tehnologii; 

- responsabil al Comisiei pentru Olimpiade și concursuri școlare; 

- responsabil achiziții în cadrul proiectului ROSE; 

- membru în comisia pentru disciplină; 

- membru în organizarea examenului de diferențe – sesiunea august-septembrie 2021; 

- aplicarea de teste inițiale la clasele avute în încadrare – septembrie 2021; 

- activitate de consiliere la clasa a XI-a F tema "Managementul învățării și al timpului" cu 

participarea consilierului școlar Stan Vasilica – septembrie 2021; 

- participare la Conferința CCD "Profesor – o meserie pentru viitor" – octombrie 2021; 

- participare cu elevii clasei a XI-a F la activitatea "Prevenirea pericolelor TIC" din cadrul 

campaniei "19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor" – 

noiembrie 2021; 

- oră de consiliere și prevenire antidrog cu reprezentantul Centrului Regional de Prevenire, 

Evaluare și Consiliere Antidrog Sector 5 București cu elevii clasei a IX-a F – noiembrie 2021; 

- susținerea inspecției speciale pentru obținerea gradului didactic II – ianuarie 2022; 

- participare la programul educațional de prevenire a traficului de persoane 2021-2022 în 

colaborare cu Asociația eLiberare cu elevii clasei a XI-a F – ianuarie-martie 2022; 

- evaluator al concursului practic "Preparatul culinar care mă reprezintă" – februarie 2022; 
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- participare cu elevii clasei a XI-a F la activitatea "Ziua Prieteniei" în Colegiul Tehnologic 

"Grigore Cerchez" – februarie 2022; 

- elaborare subiecte pentru faza județeană a olimpiadei interdisciplinare Turism și alimentație, 

Comerț și Mecanică – martie 2022; 

- evaluator în cadrul olimpiadei interdisciplinare Turism și alimentație – Servicii, faza pe 

școală – martie 2022; 

- oră de consiliere și prevenire antidrog cu reprezentantul Centrului Regional de Prevenire, 

Evaluare și Consiliere Antidrog Sector 5 București cu elevii clasei a IX-a F – martie 2022; 

- participare la proiectul educațional de voluntariat - reamenajarea spațiului verde "Oaza din 

Cerchez" cu elevii clasei a XI-a F – aprilie-mai 2022; 

- participare în comisia de corectare a concursului pe meserii desfășurate la UCECOM Spiru 

Haret – mai 2022; 

- participare în comisia de evaluare practică a concursului pe meserii desfășurate la Grand 

Hotel București – mai 2022; 

- participare la concursul Municipal "Să descoperim împreună România autentică" cu elevi ai 

claselor a X-a A, a X-a G și a XI-a F la secțiunea "preparate culinare românești" – mai 2022; 

- participare în Comisia de corectare a olimpiadei școlare desfășurate la Colegiul Economic 

"Virgil Madgearu" – mai 2022; 

- coordonarea elevului Marinescu V. Florin Ionuț din clasa a XI-a F care a obținut premiul II la 

Olimpiadă – faza județeană – mai 2022; 

- secretar – comisia pentru examenul de certificare a competențelor profesionale, sesiunea mai-

iunie 2022; 

- participare la Cercul Pedagogic cu tema "Disciplinele economice în context European" - 

Colegiul Economic "Virgil Madgearu" - Schimb de bune practici – iunie 2022; 

- îndrumător de atestate, examenul de certificare a competențelor profesionale – clasa a XII-a 

E; 

- evaluator atestate, examenul de certificare a competențelor profesionale – clasa a XII-a E; 

- absolvirea programului de masterat Inginerie și management în agroturism și alimentație 

publică din cadrul USAMV București, Facultatea de management și dezvoltare rurală – iunie 

2022; 

- monitor audio-video – Centrul Zonal de Evaluare pentru examenul de bacalaureat din cadrul 

Colegiului Tehnologic "Grigore Cerchez" – 20.06-01.07.2022; 

- profesor asistent la examenul național de definitivare în învățământ la Colegiul Național "I. 

L. Caragiale" – 20.07.2022. 
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Doamna profesoară Rădoi Eugenia Dorina : 

- realizarea planificărilor calendaristice anuale și semestriale în conformitate cu programa 

școlară și a Curriculumului Național; 

- membru în Consiliul Profesoral; 

- responsabil al Comisiei pentru disciplină; 

- responsabil al Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și a 

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității; 

- organizator al unei întâlniri de prezentare / informare cu privire la Campania Națională Fii 

Liber, Campania Mesajul meu antidrog și Campania Fred goes net, susținută de reprezentantul 

Agenției Naționale Antidrog – Ciobanu Vasile, campanii desfășurate pe parcursul anului școlar 

2021-2022 – septembrie 2021; 

- organizator și coordonator al activității de prevenire antidrog pentru elevi, împreună cu 

consilierul școlar Stan Vasilica, cu ajutorul reprezentantului ANA Specialist antidrog Ciobanu 

Vasile, în cadrul campaniilor Efectele consumului de droguri asupra organismului, inclusă în 

campania națională Fii liber – clasele a IX-a B, a IX-a C și a IX-a D  – septembrie 2021; 

- organizator și coordonator al activității de prevenire antidrog pentru elevi, împreună cu 

consilierul școlar Stan Vasilica, cu ajutorul reprezentantului ANA Specialist antidrog Ciobanu 

Vasile, în cadrul campaniilor Efectele consumului de droguri asupra organismului, inclusă în 

campania națională Fii liber – clasele a IX-a A și a IX-a E  – octombrie 2021; 

- finalizarea cursurilor de perfecționare pentru utilizarea Microsoft și Google organizate de 

EduApps SRL – 40 de credite – octombrie-decembrie 2021; 

- participare la Conferința CCD "Profesor – o meserie pentru viitor" – octombrie 2021; 

- organizarea și coordonarea activității "Prevenirea pericolelor TIC" la orele de dirigenție și cu 

sprijinul consilierului școlar Stan Vasilica din cadrul campaniei "19 zile de prevenire a 

abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor" pentru clasele IX-XII – noiembrie 2021; 

- organizator al unei întâlniri de prezentare / informare cu privire la Campania Abilității pentru 

acțiune și Campania Acționăm Just, susținută de reprezentantul Agenției Naționale Antidrog – 

Ciobanu Vasile, campanii desfășurate pe parcursul anului școlar 2021-2022 – noiembrie 2021; 

- organizator și coordonator al activității de prevenire antidrog pentru elevi, împreună cu 

consilierul școlar Stan Vasilica, cu ajutorul reprezentantului ANA Specialist antidrog Ciobanu 

Vasile, în cadrul campaniilor Efectele consumului de droguri asupra organismului, inclusă în 

campania națională Fii liber – clasa a X-a D – noiembrie 2021; 

- membru în comisia de evaluare a probei de interviu nr. 246 – pentru ocuparea funcției de 

director – Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez – desfășurată la Colegiul Național "Gheorghe 

Lazăr" – noiembrie 2021; 
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- organizator și coordonator al activității de prevenire antidrog pentru elevi, împreună cu 

consilierul școlar Stan Vasilica, cu ajutorul reprezentantului ANA Specialist antidrog Ciobanu 

Vasile, în cadrul campaniilor Efectele consumului de droguri asupra organismului, inclusă în 

campania națională Fii liber – clasele a IX-a F și a IX-a G  – noiembrie 2021; 

- organizator și coordonator al activității de prevenire antidrog pentru elevi, împreună cu 

consilierul școlar Stan Vasilica, cu ajutorul reprezentantului ANA Specialist antidrog Ciobanu 

Vasile, în cadrul campaniilor Efectele consumului de droguri asupra organismului, inclusă în 

campania națională Fii liber – clasele a X-a A și a XI-a G  – decembrie 2021; 

- participarea la Concursul de eseuri și prezentări PowerPoint "DestinațIE în IE – prezentarea 

unei localități rurale din România" – în calitate de profesor coordonator și evaluator – 

decembrie 2021; 

- organizator și coordonator al activităților de prevenire și combatere a violenței în mediul 

școlar – Direcția Generală de Poliție Locală – Serviciul de prevenire și combatere a violenței în 

mediul școlar – Polițiști locali – clasele a IX-a C, a IX-a G, a X-a A, a X-a E, a X-a F – 

ianuarie 2022; 

- organizator și coordonator al activităților de prevenire și combatere a violenței în mediul 

școlar - bullying – în cadrul Campaniei Poliția în sprijinul școlilor – Secția 14 Poliție – Polițiști 

locali – clasa a X-a E – februarie 2022; 

- organizator și coordonator al activității "Ziua Prieteniei" în Colegiul Tehnologic "Grigore 

Cerchez" – februarie 2022; 

- organizator al unei întâlniri de prezentare / informare cu privire la Campania Națională Fii 

Liber, Campania Mesajul meu antidrog și Campania Fred goes net, susținută de reprezentantul 

Agenției Naționale Antidrog – Ciobanu Vasile, campanii desfășurate pe parcursul anului școlar 

2021-2022 – februarie 2022; 

- organizator și coordonator al activității de prevenire antidrog pentru elevi, împreună cu 

consilierul școlar Stan Vasilica, cu ajutorul reprezentantului ANA Specialist antidrog Ciobanu 

Vasile, în cadrul campaniilor Efectele consumului de droguri asupra organismului, inclusă în 

campania națională Fii liber – clasa a IX-a E – februarie 2022; 

- evaluator al concursului practic "Preparatul culinar care mă reprezintă" – februarie 2022; 

- evaluator al concursului practic "Mărțișoare ecologice" – martie 2022; 

- organizator și coordonator al activității de prevenire antidrog pentru elevi, împreună cu 

consilierul școlar Stan Vasilica, cu ajutorul reprezentantului ANA Specialist antidrog Ciobanu 

Vasile, în cadrul campaniilor Efectele consumului de droguri asupra organismului, inclusă în 

campania națională Fii liber – clasele a IX-a A, a IX-a B, a IX-a C, a IX-a D, a IX-a E, a IX-a 

F, a IX-a G, a X-a A, a X-a D, a XII-a C și a XII-a D – martie 2022; 
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- organizator și coordonator al activității de prevenire antidrog pentru elevi, împreună cu 

consilierul școlar Stan Vasilica, cu ajutorul reprezentantului ANA Specialist antidrog Ciobanu 

Vasile, în cadrul campaniilor Efectele consumului de droguri asupra organismului, inclusă în 

campania națională Fii liber – clasele a XII-a B și a XII-a E – aprilie 2022; 

- membru în comisia pentru organizarea simulării examenului de bacalaureat – martie 2022; 

- participare la concursul Municipal "Să descoperim împreună România autentică" în calitate 

de evaluator și prezentator – mai 2022; 

- participare ca profesor asistent la competențele digitale din cadrul examenului de bacalaureat 

– iunie 2022; 

- profesor asistent la examenul de bacalaureat – iunie 2022. 

 

Doamna profesoară Secui Nela: 

- realizarea planificărilor calendaristice anuale și semestriale în conformitate cu programa 

școlară și a Curriculumului Național; 

- membru în Consiliul Profesoral; 

- membru în comisia de elaborare a subiectelor pentru examenul de diferențe – sesiunea 

august-septembrie 2021; 

- evaluator pentru examenul de diferențe – sesiunea august-septembrie 2021; 

- finalizarea cursurilor de perfecționare pentru utilizarea Microsoft și Google organizate de 

EduApps SRL – 40 de credite – octombrie-decembrie 2021; 

- participare cu elevii clasei a XII-a A la activitatea "Prevenirea pericolelor TIC" din cadrul 

campaniei "19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor" – 

noiembrie 2021; 

- supraveghetor la simularea probelor scrise ale examenului de bacalaureat național – martie 

2022; 

- evaluator atestate, examenul de certificare a competențelor profesionale la clasa a XII-a A – 

mai 2022; 

- evaluator în cadrul comisiei de bacalaureat pentru Competențe digitale – iunie 2022. 

 

Doamna profesoară Simina Andora Evelina: 

- realizarea planificărilor calendaristice anuale și semestriale în conformitate cu programa 

școlară și a Curriculumului Național; 

- membru în Consiliul Profesoral; 

- oră de consiliere și prevenire antidrog cu reprezentantul Centrului Regional de Prevenire, 

Evaluare și Consiliere Antidrog Sector 5 București cu elevii clasei a IX-a C – septembrie 2021; 

- participare la Conferința CCD "Profesor – o meserie pentru viitor" – octombrie 2021; 
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- participare la programul educațional de prevenire a traficului de persoane 2021-2022 în 

colaborare cu Asociația eLiberare cu elevii clasei a IX-a C – ianuarie-martie 2022; 

- participare la workshop-ul "Provocările educației în pandemie - de la reactivitate la 

proactivitate" desfășurat în cadrul seriei de evenimente "Cafeneaua liderilor din învățământul 

preuniversitar" organizat de Școala Postliceală Sanitară "Carol Davila" – februarie 2022; 

- oră de consiliere și prevenire antidrog cu reprezentantul Centrului Regional de Prevenire, 

Evaluare și Consiliere Antidrog Sector 5 București cu elevii clasei a IX-a C – martie 2022; 

- participare la activitatea cu caracter educativ-preventiv în cadrul programului de prevenire și 

recrutare "Camarazi pentru siguranță, împreună pentru reușită" cu clasa a X-a E – mai 2022; 

- participare la proiectul educațional de voluntariat - reamenajarea spațiului verde "Oaza din 

Cerchez" – aprilie-mai 2022; 

- program de formare "Job Shadowing" în cadrul proiectului ERASMUS+ SPUNE „DA” 

DEZVOLTĂRII PROFESIONALE 2020-1-RO01-KA102-079314, 09-13.05.2022, Spania; 

- participare la evenimentul național "GreenVET practici sustenabile din sectorul formare 

profesională" organizat de Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul 

Educației și Formării Profesionale – mai 2022;  

- participare la întâlnirea de proiect transnațional din cadrul proiectului european Erasmus+ 

"Before it is too late!" – iunie 2022; 

- profesor însoțitor a 15 elevi de la specializările Tehnician în turism, Tehnician în hotelărie, 

Tehnician în gastronomie în Spania, la Salamanca, în cadrul proiectului european Erasmus+ 

"Spune DA dezvoltării profesionale" – iunie-iulie 2022. 

 

Doamna profesoară Stoica Aurelia: 

- realizarea planificărilor calendaristice anuale și semestriale în conformitate cu programa 

școlară și a Curriculumului Național; 

- membru în Consiliul Profesoral; 

- membru în comisia pentru testarea personalului fără studii corespunzătoare postului din 

Școala Gimnazială "George Bacovia", sector 4, București; 

- organizarea activității extracurriculare "Happy Halloween" cu elevii clasei a XII-a F – 

octombrie 2021; 

- participare cu elevii clasei a XII-a F la activitatea "Prevenirea pericolelor TIC" din cadrul 

campaniei "19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor" – 

noiembrie 2021; 

- participare la cursurile online "Ora de net" și "Salvați copiii"; 

- îndrumător de atestate, examenul de certificare a competențelor profesionale –clasa a XII-a F; 

- evaluator atestate, examenul de certificare a competențelor profesionale – clasa a XII-a F. 
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Doamna profesoară Zaharia Valentina: 

- realizarea planificărilor calendaristice anuale și semestriale în conformitate cu programa 

școlară și a Curriculumului Național; 

- membru în Consiliul Profesoral; 
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4. CABINET DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ   

 
 

1. ACTIVITATEA CENTRULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ (CMBAP) ȘI A CABINETELOR 

ȘCOLARE ȘI INTERȘCOLARE DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ (CAPp) 

 

Număr 

total 

activități  

După tipul activității: Tematica activităților 

Nr. activități 

individuale   

Nr. activități 

de grup 

1. Nr. activ. 

de 

autocunoaște

re/ 

intercunoaște

re 

2. Nr. activ. 

managementul emoţiilor  

şi dezvoltarea abilităţilor 

emoţionale şi de 

comunicare  

3. Nr. activ. 

managementul 

învăţării/ dezvoltare 

cognitivă/ dezvoltarea 

creativității  

4. Nr. activ. 

orientarea 

carierei  

5. Nr. activ. 

Educaţia 

pentru  un stil 

de viaţă 

sanogen   

6. Nr. 

activități 

metodice  

135 92 43 42 25 21 27 3 17 
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Nr. activități desfășurate 

Elaborarea și transmiterea de materiale suport de 

specialitate pentru cadrele didactice, utile în 

activitatea cu preșcolarii și elevii, pentru 

preșcolari/elevi și pentru părinți/tutori ai acestora - 1 

Consilierea față în față și/sau la distanță a părinților/tutorilor 

și a cadrelor didactice cu privire la orientarea școlară și 

profesională a preșcolarilor/elevilor cu CES -14 

Aspecte semnificative ale activității din perioada 01 

septembrie 2021 – 14 ianuarie 2022,  care nu au fost 

surprinse în prezentul raport\ 

-12 

  – Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor şi violenţei 

asupra copiilor, 1 – 19.11.2021 

- activităţi în cadrul Cercului interdisciplinar Valahia, 

septembrie 2021, ianuarie 2022 

- concurs în cadrul proiectului educativ judeţean Fenomene 

şi dezastre naturale pe înţelesul tuturor, noiembrie 2021 

- concurs naţional de creaţii artistico-plastice Feeria iernii, 

decembrie 2021  

- proiect de prevenire a traficului de persoane şi a 

exploatării sexuale în România, Asociatia eLiberare, 

noiembrie 2021 

- webinar, masă rotundă,  workshop Prevenirea bullyingului 

şi a cyberbullyingului în mediul şcolar, Eduland Publishing 

SRL, octombrie-noiembrie 2021, formator prof. Vasilescu 

Emilia 

- program de formare profesională la nivel naţional, 

Prevenirea bullyingului şi a cyberbullyingului în mediul 

şcolar, Eduland Publishing SRL, octombrie-noiembrie 2021  

- vizită virtuală Facultatea de Medicină-Universitatea de 

Medicină şi Farmacie “Carol Davila” – 6 decembrie 2021 

-curs “Ghid de bune practici în combaterea bullying-ului” - 

14.04.2022, organizator Sellification, 3 ore 

-curs “Dezvoltarea personală în şcoli” – 11.02.2022, 

organizator Sellification, 3 ore 

-curs de formare „Suport pentru dezvoltarea serviciilor 

comunitare de sănătate mintală pentru copii şi adolescenţi”, 

18-26.02.2022, organizator Centrul Naţional de Sănătate 

Mintală şi Lupta Antidrog, 40 ore 

-workshop „Starea de bine” – 06.04.2022, XB, XA 
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1.1. CONSILIERE INDIVIDUALĂ 

1.1.1.Număr de beneficiari  

 

Număr de persoane distincte care au 

beneficiat 

de consiliere individuală  

PREȘCOLARI / ELEVI PĂRINŢI CADRE 

DIDACTICE 
Nivel preșcolar Nivel 

primar 

Nivel gimnazial Nivel 

liceal 

84    45 24 15 

 

1.1.2. Date statistice   

Nr. crt. Activităţi desfăşurate conform Registrului de 

activităţi de la cabinetul de asistenţă 

psihopedagogică*** 

Indicatori de performanţă 

Beneficiari 

ELEVI 

(în cabinet) 

PĂRINŢI 

(în cabinet) 

CADRE DIDACTICE 

(în cabinet) 

1 

Nr. elevilor consiliaţi 

individual 

Nr. părinţi consiliaţi 

individual 

Nr. cadre didactice 

consiliate individual 

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare 

personală  
29 13 9 
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Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor 

emoţionale şi de comunicare (se include prevenirea 

bullyingului în spațiul școlar, a violenței domestice, 

a dificultăților de relaționare, inclusiv cu copiii cu 

CES) 

6 

 

 

7 

 

 

6 

 

 

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ 

dezvoltarea creativității (se include prevenirea 

eșecului școlar, a absenteismului/ abandonului  

școlar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientarea carierei  
10 4  

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  (se include 

prevenirea consumului de substanțe cu risc, a 

traficului de persoane) 
   

- altele =    

***Se raportează 1 caz o singură dată, în funcție de complexitatea intervenției/problemei 

 

2 

 

 

Problematica (cazuistica) cu cea mai mare 

frecvenţă înregistrată în unitatea dvs. 

 

(Ierarhizați problematica/ cazuistica 

înregistrată în unitatea dvs., pe o scală de la 1 

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală  
10 

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor 

emoţionale şi de comunicare (se include prevenirea 

bullyingului în spațiul școlar, a violenței domestice, a 

dificultăților de relaționare, inclusiv cu copiii cu CES) 

8 
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la 10, acordând 10 puncte problemei cu cea 

mai mare frecvență și 1 problemei cu cea mai 

mică frecvență) 

 

 

 

 

 

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea 

creativității (se include prevenirea eșecului școlar, a 

absenteismului/abandonului școlar) 
7 

Orientarea carierei  
9 

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  (se include 

prevenirea consumului de substanțe cu risc, a traficului de 

persoane) 
6 

- altele = 
 

3 
Copii cu CES (cu certificat de orientare 

școlară și profesională) 

Nr. cazuri în unitatea şcolară 

(+arondări) 

Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogică 

9 9 

4 
Copii ai căror părinți sunt plecați la muncă 

în străinătate/remigrați 

Nr. cazuri în unitatea şcolară 

(+arondări) 

Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogică 

15 1 

5 Copii în risc de abandon școlar 

Nr. cazuri în unitatea şcolară 

(+arondări) 

Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogică 

 
(se corelează cu cazurile raportate la 

managementul învățării ) 

 

1.2. CONSILIERE DE GRUP 

1.2.1.Număr de beneficiari 

Consiliere de PREȘCOLARI / ELEVI PĂRINŢI CADRE 
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grup în  

    cabinet 

Nivel preșcolar Nivel 

primar 

Nivel gimnazial Nivel 

 liceal 

DIDACTICE 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

preșcolari 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

părinţi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

cadre 

didactice 

            

 

1.2.2. Activităţi de consiliere de grup 

Nr. 

crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu elevii   

(de informare/ prevenire/ conștientizare/ formare de atitudini, 

abilități, activități formale, nonformale ș.a) 

Număr total 

activități 

Număr total 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

 Starea de bine 

Adaptarea la cerinţele mediului şcolar 

Managementul învăţării 

Decizia de carieră 

Gestionarea emoţiilor 

Comunicarea pasivă, agresivă şi asertivă 

 

22 250  

Nr. 

crt. 

Tematica activităților de consiliere a cadrelor didactice 

(work-shop-uri, alte activități) 

Număr total 

activități 

Număr total 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 
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Nr. 

crt. 

Tematica activităților de consiliere a părinților 

(lectorate,  participare la ședințele cu părinții la invitația 

educatorului/ învățătorului/ dirigintelui ș.a.) 

Număr total 

activități 

Număr total 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

  Specificul activităţii de consiliere//Caracteristici psihologice ale 

perioadei adolescenţei/Managementul învăţării/ Managementul clasei 

23 210  

 

 

 

1.2.3. Programe de consiliere de grup 

1.2.3.1. Tematica abordată  

Tematica programelor de consiliere de grup la clasă cu elevii  Număr total programe Număr total  

beneficiari programe  

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală    

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi de comunicare (se 

include prevenirea bullyingului în spațiul școlar, a violenței domestice, a dificultăților 

de relaționare, inclusiv cu copiii cu CES) 

 

1 

90 

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea creativității          (se 

include prevenirea eșecului școlar, a absenteismului/abandonului școlar) 

 

 

Orientarea carierei  2 
170 

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  (se include prevenirea consumului de 

substanțe cu risc, a traficului de ființe) 

1 

153 
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1.2.3.2. Detalierea programelor de consiliere de grup 

Nr. 

crt. 

Titlul programului de consiliere de grup a 

elevilor 

Locul de 

desfășurare 

(urban/rural) 

Grup țintă Durata 

(număr ore) 

Nr. 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

  Prevenirea bullyingului şi a cyberbullyingului în 

mediul şcolar 

Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez – un liceu 

de succes -ROSE 
 
PROIECT ERASMUS+ 2020-1-RO01-KA102-079314  

SPUNE "DA"DEZVOLTĂRII PROFESIONALE 
 
 

Efectele consumului de droguri asupra 

organismului 

urban 

 

urban 

 

 

 

 

urban  

cls IX-XII 

 

cls IX-XII 

 

cls.X, XI 

 

 

cls IX-XI 

9 

 

dec 2021-

ian.2022 

aprilie-mai 

2022 

 

sept 2021-

ian. 2022 

 

90 

 

120 

 

51 

 

 

153 

 

Nr. 

crt. 

Titlul programului de consiliere de grup a 

părinților 

Locul de 

desfășurare 

(urban/rural) 

Grup țintă Durata 

(număr ore) 

Nr. 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

       

Nr. 

crt. 

Titlul programului de consiliere a cadrelor 

didactice 

Locul de 

desfășurare 

(urban/rural) 

Grup țintă Durata 

(număr ore) 

Nr. 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 
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1.3. SITUAŢIA CAZURILOR DE AGRESIVITATE/ BULLYING/ VIOLENŢĂ ŞCOLARĂ 

 

Număr de activităţi/programe de informare,  prevenire și consiliere   2 

Număr de elevi consiliaţi individual 4 

Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet sau clasă) 90 

Număr de părinţi consiliaţi (părinţi ai copiilor identificaţi având comportamente agresive / violente) 3 

Număr de cadre didactice consiliate 2 

Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere 4 

 

1.4. IMPLICAREA ÎN STUDII PSIHOSOCIOLOGICE LA NIVEL DE ȘCOALĂ, JUDEȚ/SECTOR, CJRAE/CMBRAE, alte instituţii: 

 

a) ca organizator 
  

 

b) ca participant 

Studiu naţional cu privire la fenomenul bullyingului şi a cyberbullyingului în mediul 

şcolar în cadrul proiectului “Prevenirea bullyingului şi a cyberbullyingului în mediul 

şcolar”, Eduland Publishing SRL, octombrie – noiembrie 2021. 
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1.5. ACTIVITĂȚI DE FORMARE/ DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 

Nr. crt. Furnizorul  Titlul cursului /Denumire program  
Nr. de 

ore 

Număr  

participanți 
Nr. 

credite  

Buget 

alocat de 

CMBRAE 

  

Eduland Publishing SRL 

 

Asociaţia EDUSFERA  

Asociaţia EDUSFERA  

 

Sellification 

 

Tellus Spain 

Curs Prevenirea bullyingului şi a 

cyberbullyingului în mediul şcolar 

Curs Microsoft Teacher Nivelul 1 

Curs Google Educator Nivelul 1 -

Intermediari 

Curs 7 tehnici simple pentru 

managementul timpului  

 

Job Shadowing in Salamanca 

40 

 

 

 

3  

 

15 

25 
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5.ANALIZA ASUPRA  ACTIVITĂȚII COMISIILOR CU  CARACTER 

PERMANENT. 

 

1. Comisia pentru  consiliere, orientare şcolară şi profesională, activităţi extraşcolare şi 

extracurriculare. 

 

Coordonator: director Crăciun Adi Nicoleta 

Responsabil: Simina Andora Evelina – Consilier educativ 

Membru: Ion Carmen Mihaela 

Membru: Bordei Veronica  

Membru:  Nedelea Nicoleta Doina  

Membru:  Zaharia Valentina 

Membru:  Stan Vasilica 

Membru: Stănescu Cristina 

Diriginţii claselor terminale 

 

În primul semestru al anului școlar 2021-2022, au avut loc în format hibrid ședințele 

Consiliului Elevilor pe Școală și ședința Comitetului de Părinți pe liceu în format on –line pe 

platforma Google Classroom unde s-a ales Biroul executiv al părinţilor, reprezentanții 

părinţilor în Consiliul Administrativ al şcolii – Barbu Mariana, Ciofu Florentina, 

reprezentantul părinţilor în CEAC – Andronescu Jan, Reprezentantul elevilor în CA ( 

Măcrineanu Geanina, clasa a XII a E), cât și Biroul Executiv al Consiliului Elevilor pe Liceu ( 

președinte – Veneciuc Denisa – clasa a Xa G, vicepresedinte – Anghel Mihail – clasa a Xa D, 

secretar – Voican Maria – clasa a XI-a ) au fost aleși prin alegeri organizate de Consiliul 

Municipal al Elevilor. 

Acest an şcolar a început cu selecția grupurilor țintă pentru mobilitățile din cadrul 

proiectului european Erasmus + Spune “DA” dezvoltării profesionale, atât pentru elevi cât și 

pentru cadrele didactice Staff și VET, iar în perioadele 7-13 mai și respectiv 12 iunie-3 iulie 

2022 au avut loc desfășurarea mobilităților la Salamanca (Spania) – pentru 8 profesori Staff și 

VET, 15 elevi de la specializările Tehnician în turism, Tehnician în hotelărie, Tehnician în 

gastronomie, și 15 elevi Tehnician transporturi și Tehnician prelucrări mecanice) și Torino 

(Italia) -14 elevi Tehnician în turism. 

La nivel de unitate, pe tot parcursul anului școlar au avut loc la toate clasele a IX-a, a 

X-a, a XII-a, activități interactive de prevenire antidrog pentru elevi din cadrul campaniilor 

naționale ”Efectele consumului de droguri asupra organismului”, ”Campania Națională Fii 

Liber”,”Campania Mesajul meu antidrug”,”Campania Fred goes net”,”Campania Abilități 
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pentru acțiune” și „Campania Acționăm just,”  activități organizate de către Centrul de 

Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, sectorul 5 București. 

 În perioada 01 – 19 noiembrie 2021 – în vederea prevenirii și eliminării violenței în 

școală, a abuzurilor asupra copiilor și informării asupra pericolelor de pe internet la care sunt 

expuși elevii, cu ajutorul consilierului școlar Stan Vasilica și diriginții claselor, s-a desfășurat 

Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor 2021 – 

desfășurate la orele de dirigenție cu tema  ”Prevenirea pericolelor TIC” – la toate clasele IX-

XII, organizată de către Federația Internațională a Comunității Educative–Secțiunea România 

în colaborare cu Womens World Summit Fundation-Geneva. 

           Pe parcursul anului școlar s-au desfășurat și activități de prevenire și combatere a 

violenței în mediul școlar - bullying – în cadrul Campaniei Poliția în sprijinul școlilor – Secția 

14 Poliție – Polițiști locali – clasa X E - 23 elevi – prof. Dragoi Ioan, prof. Boicu Gheorghe, 

prof. Simina Andora – 23.02.2022; 

  În perioada noiembrie 2021 – martie 2022 elevii din liceu alături de profesorii: Stan 

Vasilica, Simina Andora, Coroiu Anca, Stănescu Cristina au participat la Programul 

educațional de prevenire a traficului de persoane şi a exploatării sexuale în România, organizat 

de Asociația eLiberare. 

24 mai 2022 s-a desfășurat cu elevii clasei a X a E  activitatea cu caracter educativ – 

preventiv în cadrul Programului de prevenire și recrutare ”Camarazi pentru siguranță, 

împreună pentru reușită”; 

În preajma sarbătorilor de iarnă cadrele diactice au organizat împreună cu elevii diferite 

activități specifice, astfel: D-na prof. Bolat Hortensia a organizat „Petrecere de Crăciun”, 

împreună cu clasa a XII-a B, d-na prof. Popa Elisabeta a organizat împreună cu elevii clasei a 

X-a F activitatea ”Iată vin colindătorii!”; d-na prof. Boicu Gunță Carmina și d-l prof. Boicu 

Gheorghe au organizat împreună cu elevii clasei a X-a H activitatea „În întâmpinarea lui Moș 

Crăciun” , prof.Vasiliu Maria, împreună cu elevii claselor XIC și XIE a desfășurat activitatea 

”Poezia obiceiurilor de iarnă”, d-na prof. Florea Mihaela împreună cu membrii ariei a 

organizat concursul la nivelul școlii ,,Scrisoare către Moș Crăciun”. 

În perioada 4 aprilie - 31 mai 2022 s-a desfășurat la nivel de liceu Proiectul educațional 

de voluntariat Reamenajarea spațiului verde ”Oaza din Cerchez”; 

Clasele a XII-a au participat la activități online desfășurate în parteneriat cu 

Universitatea Româno-Americană, tema fiind „Alege să fii altfel”, cât și la întâlniri față în față 

cu reprezentanții Facultății de Management și Dezvoltare Rurală din cadrul USAMV 

București, activități de a se informa despre oferta educațională privind studiile universitare 

2022-2023. 
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În data de 10 mai 2022 elevii de la clasele a XI-a B, a XII-a B și a XII-a C, însoțiți de 

d-na prof. Pavelescu Alina au participat la activitatea „Caravana Facultății de Geografie”. 

În perioada 4 aprilie - 31 mai 2022 s-a desfășurat la nivel de liceu Proiectul educațional 

de voluntariat Reamenajarea spațiului verde ”Oaza din Cerchez”, proiect coordonat de d-nele 

prof. Coroiu Anca, prof. Nedelea Nicoleta; 

Pe tot parcursul anului școlar cadrele didactice s-au preocupat de coordonarea elevilor 

în scrierea și susținerea de referate la diferite concursuri organizate la nivel de clasă, liceu, cât 

și la participarea la concursuri locale, municipale și naționale. Asfel: 

D-na prof. Florea Mihaela a coordonat elevii, participând la Concursul Național de 

literatură și jurnalism sportiv ,,Un condei numit Fair-play,, promovat și sprijinit de Comitetul 

Internațional Olimpic, Comitetul Olimpic și Sportiv Român prin Academia Olimpică și 

Ministerul Educației. 

D-na prof. Pandelescu Alina a coordonat referate științifice: clasele a IX-a A și a IX-a 

C tema „Planetele Sistemului solar”, în perioada septembrie-octombrie 2021; clasa a XI-a B 

tema „Medii geografice pe Terra”, în perioada noiembrie-decembrie 2021; clasa a XII-a B 

tema „Marea Neagră și Delta Dunării-elemente definitorii pentru cadrul natural al țării 

noastre”; la clasa a X-a G a coordonat activitatea de realizare a lucrărilor cu tema „Importanța 

cunoașterii resurselor naturale” și „Principalele culturi din zona tropicală”, în martie 2022; în 

data de 14 aprilie 2022 elevii de la clasa a X-a A au fost coordonați pentru realizarea lucrărilor 

cu tema „Principalele culturi agricole”; în luna mai 2022, elevii de la clasa a XI-a G au realizat 

lucrări cu tema „Probleme sociale și economice ale statelor lumii”, iar elevii claselor a XII-a B 

și a XII-a D au contribuit cu proiecte ce au avut ca temă  „Obiective turistice în Londra, Paris 

și Roma”;  în data de 30 mai 2022 a realizat activitatea „Lumea și sferele de influență pe 

Glob”cu elevii clasei a XI-a C; cu clasa a XI-a B a desfășurat activitatea extracurriculară de 

realizarea a unor lucrări PPT cu tema „Probleme sociale și economice ale statelor din Sud”. 

Doamna prof. Nedelea Nicoleta a organizat, în cadrul Cercului Interdisciplinar 

„Valahia”, Concursul de eseuri și prezentări powerpoint „Unirea Principatelor Române” pe 

data de 27 ianuarie 2022 și Concursul de eseuri „Și eu prețuiesc apa!”; a coordonat elevi 

participanți la Concursul de desene și postere „Happy Halloween”, Concursul de creație 

plastică și literară „Hai să ne întâlnim printre rânduri !”, Concursul de eseuri și prezentări 

powerpoint „DestinațIE în IE” - prezentarea unei localități rurale din România, Concursul de 

desene și postere „Crăciunul în jurul lumii”/„Christmas around the world”, Concursul de 

desene „Life in 3500!” și Concursul practic „Preparatul culinar care mă reprezintă” organizate 

în cadrul Cercului Interdisciplinar „Valahia”; a participat la Proiectul judeţean „Fenomene și 

dezastre naturale pe înțelesul tuturor”, organizat de Liceul Tehnologic Costești-Argeș în 

perioada 20.10.2021 – 22.12.2021, coordonând elevii participanți la Concursul de creație, unde 
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au obținut: PREMIUL I - Măcrineanu Geanina (clasa a XII-a E) „Hazarde naturale-Inundații”; 

PREMIUL II - Andronic Florentina Rebeca (clasa a X-a B) „Inundațiile din Filipine”; 

MENȚIUNE - Ioniță Ancuța (clasa a XII-a E) „Furtuni”; a participat la Concursul Municipal 

„Să  descoperim împreună România autentică”, organizat de Colegiul Tehnologic „Grigore 

Cerchez” pe data de 6 mai 2022, coordonând 44 de elevi la secțiunile creație literară, creație 

plastică și PPT, dintre care au obținut: PREMIUL II - Andronic Florentina Rebeca (clasa a X-a 

B)  la secțiunea Prezentare PPT - limba engleză; PREMIUL III - Popescu Melania (clasa a XI-

a F) la secțiunea creație plastică – anime; PREMIUL SPECIAL PENTRU CREATIVITATE - 

Luca Denisa-Cătălina (clasa a X-a B) la secțiunea creație literară – eseu; a participat la 

Proiectul Educaţional Judeţean „Primăvara în ochi de copil”, organizat de Colegiul „Aurel 

Vijoli” Făgăraş, în martie 2022, coordonând elevii care au obținut:PREMIUL I - Ioniță Raluca 

(clasa a IX-a D); PREMIUL II - Năstase Anne Marie (clasa a XI-a A); PREMIUL II - Jugravu 

Daria (clasa a XI-a A); a participat la Proiectul Educaţional „Tǎrâmul cuvintelor” organizat de 

Școala Gimnazială „Duiliu Zamfirescu” Focșani, 27 mai 2022, unde revista „Timp și spațiu” a 

obținut Mențiune. 

 D-na prof. Bordei Veronica a organizat cu clasele a XII-a activitatea „10 decembrie - 

Ziua Internațională a Drepturilor Omului” - sesiune de referate, muzică și poezie, pe data de 8 

decembrie 2021; a organizat sesiunea de referate „24 ianuarie - Unirea, națiunea a făcut-o!”. 

D-na Stan Vasilica a coordonat elevi participanți la Concursul de desene și postere 

„Happy Halloween”, Concursul de desene și postere „Crăciunul în jurul lumii”/„Christmas 

around the world”, Concursul de desene „Life in 3500!”, Concursul de mărțișoare ecologice 

„O primăvară colorată”. a coordonat elevi în cadrul Concursului Naţional de creaţii artistico-

plastice „Feeria iernii”, decembrie 2021; a coordonat elevi în cadrul Concursului Judeţean 

„Primăvara în ochi de copil”, martie 2022; a coordonat elevi în cadrul Proiectului educativ 

judeţean „Fenomene şi dezastre naturale pe înţelesul tuturor”, organizat de Liceul Tehnologic 

Costești-Argeș în perioada 20. 10. 2021 – 22.12.2021. 

D-na prof. Bobe Livia a coordonat elevi participanți la Concursul de eseuri și prezentări 

powerpoint „Unirea Principatelor Române”. 

Doamna prof. Munteanu Mihaela a coordonat elevi participanți la Concursul de eseuri și 

prezentări powerpoint „DestinațIE în IE” - prezentarea unei localități rurale din România, 

Concursul de eseuri „Și eu prețuiesc apa!”. 

Domnul profesor Gabor Cătălin a coordonat elevi participanți la Concursul de eseuri „Și 

eu prețuiesc apa!”. 

 La începutul lunii mai elevi din liceu sub îndrumarea doamnelor prof. Bobeică Daniela 

și prof. Simina Andora au participat cu lucrări științifice la Simpozionul Studențesc desfășurat 
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la Facultatea de Management și Dezvoltare Rurală. Tot la acest eveniment au participat și elevi 

îndrumați de d-na prof. Petre Daniela la secțiunea Firmele de exercițiu.  

Cadrele didactice din liceu alături de elevi au organizat și desfășurat proiect concursul 

municipal ,,Să descoperim împreună România autentică!,” (CAEM A11 POZIȚIA 7) 

desfășurat pe 6 mai 2022. 

În acest an școlar Cercul Interdisciplinar „Valahia” și Revista „Timp și spațiu” au 

împlinit 5 ani de activitate.  

Au fost organizate următoarele activități: 

1)CONCURS DE DESENE ȘI POSTERE  

„HAPPY HALLOWEEN” 

S-a desfășurat în luna octombrie, activitatea fiind coordonată prof. Ion Mihaela și prof. 

Vasile Adriana. 

La secțiunea desene au participat 126 de elevi din clasele a IX-a A, a IX-a B, a IX-a D, a 

IX-a E, a IX-a F, a IX-a G, a X-a B, a X-a D, a X-a E, a X-a F, a X-a G, a XI-a A, a XI-a B, a 

XI-a E, a XI-a F, a XII-a C, a XII-a D, a XII-a E, a XII-a F, cu un număr de 138 de lucrări. 

Juriul a fost format din prof. Ion Mihaela, prof. Munteanu Mihaela, prof. Vasile Adriana și 

elevii Boltașu Alexandru, Nartea Cristian, Popescu Cristian din clasa a XII-a A. 

La secțiunea postere au participat 19 elevi din clasele a IX-a A, a IX-a B, a IX-a D, a 

IX-a F, a IX-a G, a X-a B, a X-a D, a X-a E, a X-a G, a XI-a E, a XII-a E. Juriul a fost format 

din prof. Nedelea Nicoleta, prof. Stan Vasilica și elevii Mihalache Corina (clasa a XI-a A), 

Barbu Elena (clasa a XI-a F), Nae Geanina (clasa a XI-a F), Turculeț Alexandru (clasa a XII-a 

C).  

Coordonatorii lucrărilor au fost prof. Ion Mihaela, prof. Vasile Adriana, prof. Bobeică 

Daniela, prof. Stoica Aurelia, prof. Stan Vasilica și prof. Nedelea Nicoleta.  

 

2)CONCURS DE CREAȚIE PLASTICĂ ȘI LITERARĂ  

„HAI SĂ NE ÎNTÂLNIM PRINTRE RÂNDURI !” 

S-a desășurat la începutul lunii noiembrie. Au participat elevi din clasele a X-a B, a X-a 

D, a X-a E, a XI-a A, a XI-a B, a XI-a D, a XI-a F, a XII-a A, a XII-a E. Coordonatorul 

activității a fost doamna profesoară Florea Mihaela. 

La secțiunea creație literară au participat 18 lucrări. Juriul a fost compus din prof. 

Florea Mihaela, prof. Bobeică Daniela, Nistor Simona-Maria (clasa a X-a A), Ștefan Teodor-

Gabriel (clasa a XI-a D). 

La secțiunea creație plastică au participat 14 lucrări. Juriul a fost compus din prof. 

Florea Mihaela, prof. Nedelea Nicoleta-Doina, Ionaș Maria-Elena (clasa a XI-a A), Mihalache 

Corina (clasa a XI-a A).  



 76 

Coordonatorii lucrărilor au fost prof. Florea Mihaela, prof. Bobeică Daniela, prof. Ion 

Mihaela, prof. Nedelea Nicoleta. 

 

3)CONCURS DE ESEURI ȘI PREZENTĂRI POWERPOINT  

„DestinațIE în IE” - prezentarea unei localități rurale din România 

S-a desfășurat la sfârșitul lunii noiembrie. Au participat elevi din clasele a X-a B, a X-a 

D, a X-a E, a X-a F, a XI-a E, a XI-a F, a XII-a A, a XII-a C, a XII-a E. Coordonatorii 

activității au fost doamnele profesoare Bobeică Daniela, Cosma Florentina, Rădoi Eugenia. 

La secțiunea eseu au participat 11 lucrări. Juriul a fost compus din prof. Florea Mihaela, 

prof. Cosma Florentina, prof. Mirea Cosmin și Mihalache Corina (clasa a XI-a A). 

La secțiunea prezentări PowerPoint au participat 16 lucrări. Juriul a fost compus din 

prof. Bobeică Daniela, prof. Rădoi Eugenia, prof. Albu Ovidiu și Barbu Elena (clasa a XI-a F). 

Coordonatorii lucrărilor au fost prof. Bobeică Daniela, prof. Cosma Florentina, prof. Ion 

Mihaela, prof. Munteanu Mihaela, prof. Nedelea Nicoleta, prof. Rădoi Eugenia. 

4)CONCURS DE DESENE ȘI POSTERE  

„CRĂCIUNUL ÎN JURUL LUMII”/„CHRISTMAS AROUND THE WORLD” 

S-a desășurat în luna decembrie. Coordonatorii activității au fost doamnele profesoare 

Ion Mihaela și Stan Vasilica. 

La secțiunea desene au participat 29 de elevi din clasele a IX-a B, a IX-a D, a IX-a F, a 

X-a B, a X-a F, a X-a G, a XI-a A, a XI-a B, a XII-a A, a XII-a E. Juriul a fost format din prof. 

Ion Mihaela, prof. Nedelea Nicoleta, prof. Gabor Cătălin, prof. Mirea Cosmin și Barbu Elena 

(clasa a XI-a F). 

La secțiunea postere au participat 56 de elevi din clasele a IX-a A, a IX-a B, a IX-a D, a 

IX-a F, a IX-a G, a X-a A, a X-a B, a X-a E, a X-a F, a X-a G, a XI-a A, a XI-a B, a XII-a A, a 

XII-a C, a XII-a E. Juriul a fost format din prof. Ion Mihaela, prof. Nedelea Nicoleta, prof. 

Albu Ovidiu, prof. Mirea Cosmin și Nedelcu Cristina Elena (clasa a X-a B). 

Coordonatorii lucrărilor au fost  prof. Bobeică Daniela, prof. Ion Mihaela, prof. Stan 

Vasilica, prof. Nedelea Nicoleta, prof. Mirea Cosmin. 

 

5)CONCURS DE ESEURI ȘI PREZENTĂRI POWERPOINT  

„Unirea Principatelor Române” 

S-a desășurat pe data de 27 ianuarie 2022. Au participat elevi din clasele a X-a B, a X-a 

C, a X-a F, a XI-a A, a XI-a F, a XII-a A. Coordonatorii activității au fost doamnele profesoare 

Nedelea Nicoleta și Florea Mihaela. 

La secțiunea eseu au participat 11 elevi din clasele a X-a B, a X-a C, a XII-a A.  
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La secțiunea prezentări PowerPoint au participat 16 elevi din clasele a X-a B, a X-a F, 

a XI-a A, a XI-a F.  

Juriul a fost compus din prof. Florea Mihaela, prof. Nedelea Nicoleta, prof. Bobe Livia, 

prof. Stan Vasilica, prof. Munteanu Mihaela,  prof. Albu Ovidiu. 

Coordonatorii lucrărilor au fost prof. Bobe Livia, prof. Florea Mihaela, prof. Nedelea 

Nicoleta.  

 

6)CONCURS DE DESENE  

„Life in 3500!” 

S-a desășurat la începutul lunii februarie, activitatea fiind coordonată de doamna 

profesoară Vasile Adriana. 

Au participat, cu un număr de 90 lucrări, elevi din clasele a IX-a B, a X-a B, a X-a D, a 

X-a E, a XI-a A, a XI-a F, a XI-a G, a XII-a D. 

Juriul, format din prof. Vasile Adriana, prof. Ionescu Roxana, prof. Albu Ovidiu, prof. 

Mirea Cosmin și elevii Vasile Antonio, Moldoveanu Vlad, Spataru Antonio (clasa a XII-a D). 

Coordonatorii lucrărilor au fost prof. Vasile Adriana, prof. Bobeică Daniela, prof. Ion 

Mihaela, prof. Stan Vasilica, prof. Nedelea Nicoleta. 

 

7)CONCURS PRACTIC  

„Preparatul culinar care mă reprezintă” 

S-a desășurat la sfârșitul lunii februarie. Au participat 15 elevi din clasele a IX-a D, a X-a 

B, a X-a D, a X-a F, a XI-a A. Coordonatorul activității a fost domnul profesor Mirea Cosmin. 

Juriul, format din prof. Cosma Florentina, prof. Iacob Vasile, prof. Radu Roxana, prof. 

Rădoi Eugenia, a avut de evaluat 18 preparate, acordând note note în funcție de următoarele 

criterii: 

-rețeta preparatului (scurtă descriere despre originile preparatului, enumerarea materiilor 

prime și dozarea lor); 

-material video (prezentarea ustensilelor necesare realizării preparatului și modul de 

preparare); 

-fotografia cu preparatul finit (așezarea preparatului pe farfurie/plating-ul); 

-complexitatea preparatului culinar. 

Au coordonat elevii prof. Bobeică Daniela, prof. Cosma Florentina, prof. Nedelea 

Nicoleta, prof. Mirea Cosmin. 
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8)CONCURSUL DE MĂRȚIȘOARE ECOLOGICE  

„O PRIMĂVARĂ COLORATĂ” 

S-a desășurat pe data de 1 martie. Au participat elevi din clasele a IX-a A, a IX-a B, a 

IX-a D, a IX-a E, a IX-a F, a IX-a G, a X-a F, a X-a G, a XI-a A, a XI-a B, a XI-a F, a XII-a E. 

Activitatea a fost coordonată de prof. Ion Mihaela. 

Au fost evaluate 63 de mărțișoare, juriul fiind format din prof. Simina Andora, prof. Ion 

Mihaela, prof. Corcodel Mariana, prof. Coroiu Anca, prof. Rădoi Eugenia, prof. Petre Daniela, 

prof. Bobeică Daniela, prof. Albu Ovidiu, prof. Mirea Cosmin. 

            

9)CONCURS DE ESEURI  

„ȘI EU PREȚUIESC APA!” 

S-a desășurat la sfârșitul lunii martie. Au participat 47 de elevi din clasele a IX-a B, a X-

a B, a X-a C, a X-a D, a X-a E, a X-a F, a XI-a A, a XI-a D, a XII-a A. Coordonatorii activității 

au fost prof. Munteanu Mihaela și prof. Nedelea Nicoleta-Doina. 

Juriul a fost format din prof. Florea Mihaela, prof. Ion Carmen-Mihaela, prof. Munteanu 

Mihaela și prof. Nedelea Nicoleta. 

Coordonatorii lucrărilor au fost prof. Bobeică Daniela, prof. Florea Mihaela, prof. 

Nedelea Nicoleta, prof. Stan Vasilica, prof. Gabor Cătălin. 

 

10)WORKSHOP „STAREA DE BINE” 

S-a desășurat pe data de 6 aprilie 2022. Activitatea a fost organizată de prof. Stan 

Vasilica. Participanți au fost elevii din clasele a X-a A și a X-a B.  

 

11) REAMENAJAREA SPAȚIULUI VERDE „OAZA DIN CERCHEZ” 

Proiectul s-a desășurat în lunile aprilie și mai, coordonatori fiind prof. Coroiu Anca și 

prof. Nedelea Nicoleta.  

Au colaborat la realizarea acestui proiect prof. ing. Muntean Constantin, Brisk Gardening 

SRL, CA IMMO, S.C. Amenajare Edilitară și Salubrizare sector 5, Centrul Cultural și de 

Tineret „Ștefan Iordache” al sectorului 5. 

Au participat clasele: 

- a IX-a B (coordonator prof. Stan Vasilica); 

- a IX-a D (coordonator prof. Mirea Cosmin); 

- a X-a B (coordonator prof. Nedelea Nicoleta-Doina); 

- a X-a C (coordonator prof. Florea Mihaela); 

- a X-a E (coordonator prof. Cosma Florentina); 

- a X-a H (coordonator prof. Boicu-Gunta Carmina); 
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- a XI-a A (coordonator prof. Teoderoiu Gabriela); 

- a XI-a C (coordonator prof. Coroiu Anca); 

- a XI-a D (coordonator prof. Coroiu Anca); 

- a XI-a E (coordonator prof. Nedelea Nicoleta-Doina); 

- a XI-a F (coordonator prof. Radu Roxana); 

- a XI-a G (coordonator prof. Coroiu Anca).  

 

Au fost publicate numerele 18/septembrie 2021, 19/decembrie 2021, 20/martie 2022 și 

21/iunie 2022 ale revistei online „Timp și spațiu”.  

A fost actualizat în permanență site-ului www.cerculvalahia.ro, care are în prezent 18 

pagini. 

Membrii Cercului Interdisciplinar „Valahia” au participat și au obținut premii la: 

1)Proiectul judeţean „Fenomene și dezastre naturale pe înțelesul tuturor”, organizator Liceul 

Tehnologic Costești-Argeș, în perioada 20. 10. 2021 - 22.12. 2021. 

2)Proiectul Municipal „Să  descoperim împreună România autentică”, organizator Colegiul 

Tehnologic „Grigore Cerchez” București, 6 mai 2022. 

3)Proiectul Educaţional Judeţean „Primăvara în ochi de copil”, organizator Colegiul „Aurel 

Vijoli” Făgăraş, martie 2022. 

4)Proiectul Educaţional „Tǎrâmul cuvintelor” organizator Școala Gimnazială „Duiliu 

Zamfirescu” Focșani, 27 mai 2022.  

Revista „Timp și spațiu” a participat la Concursul național „Reviste şcolare şi 

jurnalistică” 2022, obținând la 

Etapa locală  -  PREMIUL I 

Etapa municipală  -  PREMIUL II 

Revista școlii ”ARIPI” a obținut locul II la etapa locală. 

 

 

2. Comisia pentru Evaluare și Asigurarea Caliății 

 

Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, organ consultativ al Consiliului  Profesoral şi 

al Consiliului de Administraţie în domeniul calităţii în Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” 

a funcţionat în anul şcolar 2021-2022 în următoarea componenţă: prof. Florea Mihaela 

(coordonator comisie), prof. Seciu Nela, prof. Stănescu Cristina; un reprezentant al Consiliul 

local sector 5-Laslo Mihail-Cristian, un reprezentant al Comitetului de Părinți- Andronescu Jan 

şi reprezentantul Consiliul Elevilor- Niculae Maria. 

 

 

http://www.cerculvalahia.ro/
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 Atribuţiile comisiei au fost:  

a) elaborarea şi coordonarea aplicării procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a 

calităţii, aprobate de conducerea unităţii şcolare, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de 

legislaţie;  

b) elaborarea raportului (anual) de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea 

şcolară;  

c) elaborarea propunerilor de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;  

d) cooperarea cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi 

organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din strainatate, potrivit legii. 

 

Analiza SWOT 

 

Puncte tari Puncte slabe 

-membrii comisiei formaţi în domeniul 

asigurării calitaţii activităţii educative 

-supraîncărcarea cadrelor didactice membre 

ale acestei comisii cu un volum mare de 

muncă (elaborarea de documente, colec-

tarea de dovezi, realizarea de statistici) 

-elaborarea tuturor documentelor necesare 

asigurării calităţii în şcoală (manualul 

calităţii, Planul de îmbunătăţire pentru anul 

şcolar 2021-2022, formulare de monitori-

zare, chestionare) 

-lipsa fondurilor şi a mijloacelor materiale 

pentru susținerea eficientă a activității 

comisiei 

-comunicarea între membrii comisiei şi cu 

celelalte comisii din şcoală, utilizând o 

reţea de comunicare. 

-absența unui spațiu adecvat desfăşurării  

activității  în şcoală 

-toate cadrele didactice sunt evaluate 

periodic in programul de calitate şi se 

înregistrează îmbunătățiri 

 

- unitatea şcolară este bine cunoscută pe 

plan local prin intermediul site-ului şcolii 

pe care sunt postate şi documentele CEAC  

 

-şcoala dispune de o biblioteca proprie de 

cercetare şi există acces liber la o 

serie de proceduri realizate de membrii 

CEAC. 
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Oportunităţi: buna colaborare cu echipa managerială, cu ISMB, cursurile de formare în 

domeniul calităţii organizate de CCD. 

Ameninţări: fluctuaţiile de personal, lipsa fondurilor materiale pentru dezvoltarea activităţii de 

asigurare a calităţii. 

In perioada august-septembrie 2021 s-au intocmit Raportul de Evaluare  Internă pentru 

anul scolar 2020-2021, Raportul de Autoevaluare pentru anul şcolar 2020-2021 şi Planul de 

Imbunătățire pentru anul şcolar 2021-2022 . 

 În luna octombrie 2021, membrii CEAC au prezentat Raportul Anual de Evaluare 

Internă pentru anul şcolar 2020-2021, pe baza căruia s-a realizat Planul de imbunătăţire pentru 

anul şcolar 2021-2022. 

Membrii CEAC au fost desemnați de conducerea şcolii să participe la întocmirea  

materialelor pentru monitorizarea internă a Planului de Acțiune al Scolii. 

 Au avut loc şedinţe lunare, potrivit planificării activităţilor, au fost elaborate şi aplicate 

elevilor, părinților şi cadrelor didactice chestionare privitoare la calitatea activităţii unităţii 

noastre. Aceste chestionare au fost prelucrate şi concluziile au constituit obiectul unui plan de 

măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii instructiv-educative din şcoala noastră.   

Membrii comisiei au monitorizat activitatea ariilor curriculare și comisiilor pe 

probleme/ de lucru din şcoală, pentru a contribui la îmbunătăţirea activităţii de asigurare a 

calităţii, pentru întocmirea şi înaintarea către ISMB a formularului de monitorizare internă din 

luna decembrie 2021, respectiv din lunile martie și iunie 2022, dar şi activități  specifice.   

Pe tot parcursul anului școlar, membrii comisiei şi-au îndeplinit atribuţiile: au întocmit 

documentele de lucru ale comisiei, au colaborat cu responsabilii ariilor metodice şi cu cei ai 

comisiilor de lucru din şcoală, au gestionat dovezile privitoare la activităţile desfăşurate și la 

situaţii statistice, au monitorizat baza de date cu parcursul absolvenţilor şi integrarea lor în 

muncă, dar şi aplicarea procedurilor, au efectuat asistenţe la ore. Aceștia au făcut demersurile 

necesare pentru colectarea și transmiterea, prin postarea pe site ARACIP, a informațiilor 

necesare acreditării pentru Stiințele naturii, Științe sociale, respectiv Tehnician în activități 

economice- proces pe care unitatea școlară intenționează să îl desfășoare în anul școlar 2022-

2023. 

Doamna Profesoară Stănescu Cristina, membră a CEAC, a revizuit unele dintre 

procedurile operaționale deja existente la nivelul școlii în scopul îmbunătățirii și a adaptării 

acestora la contextul actual; doamna profesoară Damian Adriana a conceput Procedura 

operațională nr. 68 privitoare la Recunoașterea, validarea și transferul rezultatelor învățării. 

Proiect ERASMUS+ 2020-1-RO01-KA102-079314 Spune ,,DA,, dezvoltării profesionale, iar 

doamna profesoară Stan Vasilica a colaborat cu dna. profesoară Florea Mihaela pentru a 

elabora Procedura operațională privind stabilirea modalităților de orevenire, identificare, 
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semnalare și intervenție în situațiile de violență psihologică-bullying și cyberbullying (nr 4598/ 

15.10.2021).  

                                                                       

3.Comisia pentru securitate și sănătate în muncă (SSM) și pentru situații de urgență (PSI) 

 

Sănătate și securitate în muncă 

 
În anul şcolar 2021-2022, comisia formată din responsabilul, Vasile Adriana, şi 

membrii Iacob Vasile si Boboc Constantin, conform atribuţiilor stipulate de legea 319/2006, 

directiva cadru 89/391/CEE si regulamentul intern al Colegiului Tehnologic ,,Grigore 

Cerchez’”, a desfăşurat următoarele activitaţi:  

 Instructaj privind securitatea si sănătatea in muncă a cadrelor didactice si a personalului 

auxiliar, in septembrie 2020. Instructajul a vizat prelucrarea normelor generale SSM. 

Personalul a semnat un proces verbal care atesta participarea la instructaj; 

 Au fost inmanate dirigintilor instructaje pentru clasele de elevi pe care le consiliaza, 

acestia avand obligatia de a prelucra materialele si de a intocmi procese verbale. Aceste 

procese verbale au fost semnate de catre directorul coordinator, au primit numere de 

inregistrare si sunt anexate dosarului SSM. 

 S-au înmânat fişele individuale, s-a monitorizat completarea acestora de către cadre 

didactice, conform legislaţiei în vigoare; 

 S-a organizat o campanie de informare asupra importanţei insuşirii normelor de 

protecţie a muncii de catre cadre didactice , personal auxiliar, elevi. 

 S-a informat personalul didactic si auxiliar asupra drepturilor si obligaţiilor ce le revin 

in domeniul sănătăţii şi securitaţii muncii; 

 S-a intocmit programul de activităţi şi planul tematic conform normelor generale 

stipulate in art.109 privind normele SSM;  

 S-au evaluat riscurile pentru fiecare loc de munca şi s-a realizat instructajul pentru 

respectarea SSM  în laboratorul de informatică, ateliere, sala de educaţie fizică şi 

terenul de sport, biblioteca , conform HG 955 din 2010; 

 La clasele cu profil alimentar si tehnic s-au prelucrat norme specifice  SSM; 

 Periodic, s-au realizat instructaje cu măsurile de prim ajutor in caz de accidentare 

pentru aprofundarea normelor de protecţie a muncii. 

 

Situatii de urgență 

- prelucrarea corpului cadrelor didactice cu privire la respectarea normelor PSI la inceput de an 

scolar; 

- actualizarea procedurii de interventie in caz de incendiu si seism. 
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- completarea si actualizarea dosarului PSI:  

       * clasele si numarul de elevi pe trei schimburi; 

       * tematica de instruire; 

       * planul de interventie; 

       * procese verbale de prelucrare la clasa a normelor PSI de catre diriginti; 

       * prelucrarea normelor specifice si afisarea in laboratoare, ateliere, sala de sport; 

- verificarea planurilor de evacuare si prezenta stingatoarelor si altor echipamente PSI; 

- prelucrarea cadrelor didactice, distribuire de materiale informative pentru fiecare diriginte in 

parte, in scopul prelucrarii la clase (cu proces verbal) a procedurii privind modul de reactie in 

caz de incendiu, cutremur si alte calamitati naturale. 

- exercitii de evacuare in caz de incendiu sau alte situatii de urgenta cu tema: activitatea 

personalului didacticsi a elevilor, a personalul auxiliar si de intretinere la producerea unui 

incendiu (unei situatii de urgenta) cu participarea cadrului tehnic P.S.I.  - inginer Silviu Nitu. 

 

  Raportul a fost intocmit tinand cont de normele emise de „Comitetul National pentru Situatii 

de Urgenta” datorita pandemiei Covid 19 si a restrictiilor impuse. 

 

Analiza SWOT a activităţii comisiei 

 

PUNCTE TARI  

 

 - asigurarea cu dotarea necesară prevenirii si  

stingerii incendiilor;  

 

 - asigurarea documentaţiei obligatorii 

conform legislaţiei în vigoare pentru acest 

domeniu;  

PUNCTE SLABE  

 

- lipsa unei ritmicităţi în desfăurarea 

activităţii în cadrul acestei comisii (din 

motive obiective);  

 

AMENINŢĂRI  

  

- nerespectarea regulilor de prevenire si  

stingere a incendiilor poate duce la 

provocarea unor incendii cu urmări grave; 

 

OPORTUNITĂŢI  

 

-  interes din partea conducerii scolii în toate  

situaţiile;  

- disponibilitate de colaborare a ISU 

Bucuresti; 
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Soluţii posibile:  

- o mai bună implicare a membrilor comisiei în desfăsurarea întregii activităţi;  

-  urmărirea respectării regulilor stabilite si a normelor în vigoare;  

- organizarea de activităţi cu participarea reprezentanţilor ISU Bucuresti care sunt mai  

atractive pentru elevi.  

 

4. Comisia pentru disciplină, prevenirea, combaterea și reducerea violenței în mediul școlar 

și pentru prevenirea și combaterea  faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și 

promovarea interculturalității 

 

 
         Comisia formată din directorul unității Crăciun Adi-Nicoleta, directorul adjunct Tudosiu 

Mădălina, consilierul școlar Stan Vasilica, polițistul de proximitate, reprezentantul Primăriei 

Sector 5, reprezentantul părinților, reprezentantul elevilor și cadrele didactice: Rădoi Eugenia-

Dorina – responsabil și membrii Boboc Constantin, Albu Ovidiu-Toma, Corcodel Mariana, 

Radu Roxana, în colaborare, au întocmit planul managerial, strategia de prevenire și combatere 

a violenței, planul de măsuri, procedura privind prevenirea  și combaterea violenței în școală, 

înainte de începerea anului școlar și au aplicat chestionare cu teme de discriminare, 

interculturalitate și violență în mediul școlar. 

 La începutul anului școlar, am semnat acordul de parteneriat cu Agenția Națională 

Antidrog – Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Sector 5, s-a stabilit Planul 

de măsuri privind asigurarea climatului de siguranță publică în incinta și zona adiacentă 

unităților de învățământ preuniversitar din municipiul București, pentru anul școlar 2021-2022, 

de către Inspector principal de poliție - coordonatorul poliției de proximitate în colaborare cu 

reprezentanții comisiei, s-a semnat Parteneriatul de colaborare Scoală-Poliție-Primărie sector 5 

- și Consiliul reprezentativ al părinților. 

 Ulterior, a fost semnat un acord de parteneriat cu Asociația eLiberare – urmând să se 

desfășoare, la orele de dirigenție, activități de prevenire a traficulul de persoane. 

 În primul semestru, s-au organizat și desfășurat următoarele activități:  

 Prevenirea și eliminarea violenței 

-a fost organizată o întâlnire de prezentare / informare cu privire la Campania Națională Fii 

Liber, Campania Mesajul meu antidrog și Campania Fred goes net, susținută de reprezentantul 

Agenției Naționale Antidrog – Ciobanu Vasile, campanii desfășurate pe parcursul anului școlar 

2021-2022 – 21.09.2021; 

-au fost organizate și coordonate activități de prevenire antidrog pentru elevi, de către 

reprezentatul comisiei Rădoi Eugenia Dorina și Consilierul școlar Stan Vasilica, cu ajutorul 

reprezentantului ANA Specialist antidrog Ciobanu Vasile, în cadrul campaniilor Efectele 
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consumului de droguri asupra organismului, inclusă în campania națională Fii liber – clasa IX 

D  – prof. diriginte Mirea Cosmin  - 14 elevi – 27.09.2021; 

-au fost organizate și coordonate activități de prevenire antidrog pentru elevi, de către 

reprezentatul comisiei Rădoi Eugenia Dorina și consilierul școlar Stan Vasilica, cu ajutorul 

reprezentantului ANA Specialist antidrog Ciobanu Vasile, în cadrul campaniilor Efectele 

consumului de droguri asupra organismului, inclusă în campania națională Fii liber – clasa IX 

C  – prof. diriginte Simina Andora, prof. Albu Ovidiu  - 17 elevi – 28.09.2021; 

-au fost organizate și coordonate activități de prevenire antidrog pentru elevi, de către 

reprezentatul comisiei Rădoi Eugenia Dorina și consilierul școlar Stan Vasilica, cu ajutorul 

reprezentantului ANA Specialist antidrog Ciobanu Vasile, în cadrul campaniilor Efectele 

consumului de droguri asupra organismului, inclusă în campania națională Fii liber – clasa IX 

B  – prof. diriginte Stan Vasilica - 28 elevi – 30.09.2021; 

-au fost organizate și coordonate activități de prevenire antidrog pentru elevi, de către 

reprezentatul comisiei Rădoi Eugenia Dorina și consilierul școlar Stan Vasilica, cu ajutorul 

reprezentantului ANA Specialist antidrog Ciobanu Vasile, în cadrul campaniilor Efectele 

consumului de droguri asupra organismului, inclusă în campania națională Fii liber – clasa IX 

E  – prof. diriginte Simion Nica, prof. Cosma Florentina- 14 elevi – 04.10.2021; 

-au fost organizate și coordonate activități de prevenire antidrog pentru elevi, de către 

reprezentatul comisiei Rădoi Eugenia Dorina și consilierul școlar Stan Vasilica, cu ajutorul 

reprezentantului ANA Specialist antidrog Ciobanu Vasile, în cadrul campaniilor Efectele 

consumului de droguri asupra organismului, inclusă în campania națională Fii liber – clasa IX 

A  – prof. diriginte Boboc Constantin - 18 elevi – 14.10.2021; 

-au fost organizate și coordonate activități în școală, de către reprezentantul comisiei Rădoi 

Eugenia Dorina, consilierul școlar Stan Vasilica și diriginții claselor, în cadrul Campaniei 19 

zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor 2021 – respectiv ore de 

dirigenție cu tema Prevenirea pericolelor TIC – clasele IX-XII – 01 – 19.11.2021 – în vederea 

prevenirii și eliminării violenței în școală, a abuzurilor asupra copiilor și informării asupra 

pericolelor de pe internet la care sunt expuși elevii;  

- a fost organizată o întâlnire de prezentare / informare cu privire la Campania Abilități pentru 

acțiune și Campania Acționăm just, susținută de reprezentantul Agenției Naționale Antidrog – 

Ciobanu Vasile, campanii desfășurate pe parcursul anului școlar 2021-2022 – 9.11.2021; 

-au fost organizate și coordonate activități de prevenire antidrog pentru elevi, de către 

reprezentatul comisiei Rădoi Eugenia Dorina și consilierul școlar Stan Vasilica, cu ajutorul 

reprezentantului ANA Specialist antidrog Ciobanu Vasile, în cadrul campaniilor Efectele 

consumului de droguri asupra organismului, inclusă în campania națională Fii liber – clasa X D  

– prof. diriginte Bobeică Daniela - 25 elevi – 17.11.2021; 
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-au fost organizate și coordonate activități de prevenire antidrog pentru elevi, de către 

reprezentatul comisiei Rădoi Eugenia Dorina și consilierul școlar Stan Vasilica, cu ajutorul 

reprezentantului ANA Specialist antidrog Ciobanu Vasile, în cadrul campaniilor Efectele 

consumului de droguri asupra organismului, inclusă în campania națională Fii liber – clasa IX 

G  – prof. diriginte Drăgoi Ioan - 13 elevi – 18.11.2021; 

-au fost organizate și coordonate activități de prevenire antidrog pentru elevi, de către 

reprezentatul comisiei Rădoi Eugenia Dorina și consilierul școlar Stan Vasilica, cu ajutorul 

reprezentantului ANA Specialist antidrog Ciobanu Vasile, în cadrul campaniilor Efectele 

consumului de droguri asupra organismului, inclusă în campania națională Fii liber – clasa IX 

F  – prof. diriginte Ivan Iulia, prof. Radu Roxana - 13 elevi – 23.11.2021; 

-au fost organizate și coordonate activități de prevenire antidrog pentru elevi, de către 

reprezentatul comisiei Rădoi Eugenia Dorina și consilierul școlar Stan Vasilica, cu ajutorul 

reprezentantului ANA Specialist antidrog Ciobanu Vasile, în cadrul campaniilor Efectele 

consumului de droguri asupra organismului, inclusă în campania națională Fii liber – clasa XI 

G  – prof. diriginte Damian Adriana - 22 elevi – 06.12.2021; 

-au fost organizate și coordonate activități de prevenire antidrog pentru elevi, de către 

reprezentatul comisiei Rădoi Eugenia Dorina și consilierul școlar Stan Vasilica, cu ajutorul 

reprezentantului ANA Specialist antidrog Ciobanu Vasile, în cadrul campaniilor Efectele 

consumului de droguri asupra organismului, inclusă în campania națională Fii liber  – clasa X 

A  – prof. diriginte Iacob Honorinne - 18 elevi – 14.12.2021; 

-au fost organizate și coordonate activități de prevenire și combatere a violenței în mediul 

școlar – Direcția Generală de Poliție Locală – Serviciul de prevenire și combatere a violenței în 

mediul școlar – Polițiști locali – clasele X A, E, F - 23 elevi – prof. Puscas Gabriela – 

12.01.2022; 

-au fost organizate și coordonate activități de prevenire și combatere a violenței în mediul 

școlar activități de prevenire și combatere a violenței în mediul școlar – Direcția Generală de 

Poliție Locală – Serviciul de prevenire și combatere a violenței în mediul școlar – Polițiști 

locali – clasele IX G, C - 23 elevi – prof. Dragoi Ioan, prof. Boicu Gheorghe, prof. Dimina 

Andora – 13.01.2022; 

-a fost semnat un acord de parteneriat cu Asociația eLiberare – urmând să se desfășoare, la 

orele de dirigenție, activități de prevenire a traficulul de persoane – clasa IX B – dir Stan 

Vasilica, clasa IX E – dir Simion Nica, clasa IX C – dir Simina Andora, clasa XI B – dir 

Stănescu Cristina, clasa XI A – dir Teoderoiu Gabriela, clasa XI D – dir Coroiu Anca, clasa XI 

F – dir Radu Roxana, clasa XII D – dir Cosma Florentina.  
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 În al doilea semestru, s-au organizat și desfășurat următoarele activități:  

         Prevenirea și eliminarea violenței 

-au fost organizate și coordonate activități de prevenire și combatere a violenței în mediul 

școlar - bullying – în cadrul Campaniei Poliția în sprijinul școlilor – Secția 14 Poliție – Polițiști 

locali – clasa X E - 23 elevi – prof. Dragoi Ioan, prof. Boicu Gheorghe, prof.Simina Andora – 

23.02.2022; 

- a fost organizată și coordonată Ziua Prieteniei în Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez – de 

către responsabilul comisiei prof. Rădoi Eugenia Dorina - 24.02.2022;  

- a fost organizată o întâlnire de lucru prezentare / informare, de către responsabilul comisiei 

prof. Rădoi Eugenia Dorina, cu privire la Campania Națională Fii Liber, Campania Mesajul 

meu antidrog și Campania Fred goes net, susținută de reprezentantul Agenției Naționale 

Antidrog – Ciobanu Vasile, campanii desfășurate pe parcursul anului școlar 2021-2022 – 

24.02.2022; 

-au fost organizate și coordonate activități de prevenire antidrog pentru elevi, de către 

reprezentatul comisiei Rădoi Eugenia Dorina și consilierul școlar Stan Vasilica, cu ajutorul 

reprezentantului ANA Specialist antidrog Ciobanu Vasile, în cadrul campaniilor Efectele 

consumului de droguri asupra organismului, inclusă în campania națională Fii liber  – clasa IX 

E  – prof. diriginte Simion Nica - 12 elevi – 25.02.2022; 

-au fost organizate și coordonate activități de prevenire antidrog pentru elevi, de către 

reprezentatul comisiei Rădoi Eugenia Dorina și consilierul școlar Stan Vasilica, cu ajutorul 

reprezentantului ANA Specialist antidrog Ciobanu Vasile, în cadrul campaniilor Efectele 

consumului de droguri asupra organismului, inclusă în campania națională Fii liber  – clasa IX 

C  – prof. diriginte Simina Andora - 19 elevi – 01.03.2022; 

-au fost organizate și coordonate activități de prevenire antidrog pentru elevi, de către 

reprezentatul comisiei Rădoi Eugenia Dorina și consilierul școlar Stan Vasilica, cu ajutorul 

reprezentantului ANA Specialist antidrog Ciobanu Vasile, în cadrul campaniilor Efectele 

consumului de droguri asupra organismului, inclusă în campania națională Fii liber  – clasa IX 

A  – prof. diriginte Boboc Constantin - 18 elevi - și clasa XII D – prof. diriginte Cosma 

Florentina - 16 elevi – 03.03.2022; 

-au fost organizate și coordonate activități de prevenire antidrog pentru elevi, de către 

reprezentatul comisiei Rădoi Eugenia Dorina și consilierul școlar Stan Vasilica, cu ajutorul 

reprezentantului ANA Specialist antidrog Ciobanu Vasile, în cadrul campaniilor Efectele 

consumului de droguri asupra organismului, inclusă în campania națională Fii liber  – clasa IX 

B  – prof. diriginte Stan Vasilica - 28 elevi - și clasa IX F – prof. diriginte Ivan Iulia - 11 elevi 

– 08.03.2022; 
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-au fost organizate și coordonate activități de prevenire antidrog pentru elevi, de către 

reprezentatul comisiei Rădoi Eugenia Dorina și consilierul școlar Stan Vasilica, cu ajutorul 

reprezentantului ANA Specialist antidrog Ciobanu Vasile, în cadrul campaniilor Efectele 

consumului de droguri asupra organismului, inclusă în campania națională Fii liber  – clasa IX 

D  – prof. diriginte Mirea Cosmin - 14 elevi - și clasa IX G – prof. diriginte Drăgoi Ioan - 10 

elevi – 10.03.2022; 

-au fost organizate și coordonate activități de prevenire antidrog pentru elevi, de către 

reprezentatul comisiei Rădoi Eugenia Dorina și consilierul școlar Stan Vasilica, cu ajutorul 

reprezentantului ANA Specialist antidrog Ciobanu Vasile, în cadrul campaniilor Efectele 

consumului de droguri asupra organismului, inclusă în campania națională Fii liber  – clasa XII 

C  – prof. diriginte Pandelescu Alina - 17 elevi – 15.03.2022; 

-au fost organizate și coordonate activități de prevenire antidrog pentru elevi, de către 

reprezentatul comisiei Rădoi Eugenia Dorina și consilierul școlar Stan Vasilica, cu ajutorul 

reprezentantului ANA Specialist antidrog Ciobanu Vasile, în cadrul campaniilor Efectele 

consumului de droguri asupra organismului, inclusă în campania națională Fii liber  – clasa X 

D  – prof. diriginte Bobeică Daniela - 25 elevi - și clasa X A – prof. diriginte Iacob Honorinne 

- 17 elevi – 23.03.2022; 

-au fost organizate și coordonate activități de prevenire antidrog pentru elevi, de către 

reprezentatul comisiei Rădoi Eugenia Dorina și consilierul școlar Stan Vasilica, cu ajutorul 

reprezentantului ANA Specialist antidrog Ciobanu Vasile, în cadrul campaniilor Efectele 

consumului de droguri asupra organismului, inclusă în campania națională Fii liber  – clasa XII 

B  – prof. diriginte Bolat Hortensia - 18 elevi - și clasa XII E – prof. diriginte Ion Carmen - 16 

elevi – 07.04.2022; 

  Disciplină 

 Toate incidentele de indisciplină și violență sesizate în cadrul liceului, sau pe platforma 

de ore online, au fost analizate de către membrii Comisiei de disciplină, au fost întocmite 

rapoarte pentru fiecare caz în parte, cazurile fiind prezentate în Consiliile profesorale unde s-au 

stabilit prin vot măsurile de sancționare pentru elevii implicați. 

 Documentele întocmite pentru fiecare caz de indisciplină se află în dosarul Comisiei, 

alături de declarațiile/notele informative ale celor implicați în incidente și măsurile de 

sancționare pentru elevii implicați sunt înscrise în PV din Consiliile profesorale și în caietele 

diriginților. 

  S-au aplicat elevilor chestionare, privind violența și discriminarea în școală, pentru a 

avea o imagine mai clară a situației din liceu și pentru a stabili măsurile și activitățile necesare 

de prevenire și combatere a acestor fenomene periculoase care au luat amploare în rândul 

tinerilor. 
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5. Comisia pentru mentorat 

 
            Obiective principale urmărite în procesul de mentorat pentru anul școlar 2021-2022 au 

fost: 

-acordarea sprijinului și a schimbului de experiență, dar și oferirea de cunoștințe 

colegilor debutanți și nu numai acestora, în vederea favorizării dezvoltării profesionale și 

achizițiilor de competențe sau cunoștințe; 

- asistarea la activitățile didactice ale cadrului didatic-mentorat, în vederea stabilirii 

nivelului inițial de performanță profesională și indicarea pașilor pe care îi are de parcurs pentru 

sporirea calității activității; 

-aplicarea unor metode și tehnici de consiliere în carieră, centrate pe identificarea 

punctelor tari și minimalizarea vulnerabilității persoanelor mentorate în situații critice. 

-analiza și evaluarea activității didactice a cadrelor didactice mentorate pe baza unor 

standarde profesionale și determinarea instrumentelor de perfecționare a activității cadrului 

debutant. 

             Comisia de mentorat din cadrul Colegiului Tehnologic “Grigore Cerchez” a fost 

formată din următoarele cadre didactice: prof. Pandelescu Alina, responsabilul comisiei, prof. 

Bolat Hortensia și prof. Pușcaș Gabriela, membrii.Aceștia şi-au propus consilierea cadrelor 

didactice, oferind constant suport, încredere şi ajutor. Amintim faptul că, în acest an școlar, 

colegii debutanți s-au bucurat de un real sprijin în integrarea în colectivul de cadre didactice al 

şcolii și în obținerea de informaţi referitoare la întregul proces instructiv-educativ din școala 

noastră.  

       Dintre activitățile pe care l-a desfășurat comisia amintim sesiunile de dezbateri, 

workshop-uri, asistenţe la ore și interasistențe. În aces sens, în data de 28.09.2021. prof. 

Pandelescu Alina, responsabila acestei comisii a realizat o asistență la ora d-nului prof. Mirea 

Cosmin, la clasa a X a G. Pe lângă oferirea de sprijin informational, unul dintre scopurile 

acestei activități a fost îndrumarea și apreciarea actului educational sau eliminarea unor 

disfuncționalități din cadrul procesului instructive educative, dacă acestea există. În aprecierea 

lecției s-a avut în vedere: proiectarea lecției, managementul clasei, starategiile folosite, 

relaționarea cu colectivul de elevi evaluarea dar și autoevaluarea. D-nul profesor a dat dovadă 

că are claritate în stabilirea obiectivelor, că folosește eficient strategiile didactice, că abordează 

forme diversificate de organizare a activității, dar și că încurajează creativitatea elevilor în 

obținerea rezultatelor propuse. 

              De asemenea, doamna profesoară Pandelescu Alina, a realizat o oră de asistență la ora 

doamnei profesoare Munteanu Mihaela, profesor de geografie, în data de 30 septembrie, prilej 

cu care a putut îndruma și oferi consiliere profesorului mentorat. Doamna profesoară 



 90 

Munteanu, în cadrul orei care a avut ca subiect ”Statele și grupări regionale de state”, a dovedit 

că reușește să asigure un climat propice desfășurării activității didactice, dar și să valorifice 

oprtun mijloacele de învățământ.  

          În data de 14 octombrie 2021, doamna profesoară Bolat Hortensia, profesor de 

matematică și membru în Comisia de Mentorat, a realizat o asistență la ora domnului profesor 

de fizică Boboc Constantin. Pe lângă oferirea de sprijin informational, unul dintre scopurile 

acestei activități a fost  îndrumarea actului educational. În aprecierea lecției s-a avut în vedere: 

proiectarea lecției, managementul clasei, starategiile folosite, relaționarea cu colectivul de elevi 

evaluarea dar și autoevaluarea.  

În data de 23.02.2022, domnul profesor Gabor Cătălin a fost invitat să participe de către  

doamna profesoară Pandelescu Alina la o lecție demonstrative pe care a desfășurat-o la clasa a 

XII a D, unde elevii au rezolvat o variantă de bacalaureat. În același cadru, realizarea de 

interasistențe, membrii comisiei au fost invitați la clasa a XII a B, în data de 11 aprilie 2022, de 

către doamna profesoară Pandelescu Alina, la lecția demonstrativă, cu tema ”Statele UE: 

Austria și Porttugalia”. La acestă lecție au fost învitați să participle, în special, profesorii 

debutanți. A dat curs invitației domnul profesor de filosofie, Drăgoi Ioan.  

Amintim faptul că în anul școlar 2021-2022, cadrele didactice consiliate și mentorate au primit 

materiale referitoare la metodele şi strategiile didactice de instruire şi evaluare precum şi 

modele de lectii şi teste de evaluare. Prin oferirea acestui material s-a urmărit promovarea 

metodelor interactive care să pună în mişcare inteligenţa elevilor şi stimularea competiţiei si 

cooperării între elevi.     

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6. ANALIZA ASUPRA  ACTIVITĂȚII COMISIILOR CU  CARACTER 

TEMPORAR 

 

1. Comisia de perfecţionare şi formare continuă 

 

Obiectivul strategic vizează pregătirea profesională a cadrelor didactice, asigurarea 

condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltarea profesională 

Obiective de referinţă:  

-dezvoltarea competenţelor ştiinţifice, psihopedagogice, metodice ale cadrelor didactice 

şi manageriale ale personalului de conducere; 

- consilierea profesorilor debutanţi prin activităţi de mentorat/ turoriat; 

- asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltarea profesională a cadrelor 

didactice, în contextul implementării schimbărilor structurale în educaţie;  
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- monitorizarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare, în vederea evaluării 

standardizate. 

În vederea atingerii acestor obiective, cadrele didactice au participat/ s-au inscris la :  

- grade didactice;  

- cursuri universitare/ postuniversitare; 

 - cursuri de perfectionare şi formare continua; 

 - simpozioane; 

  -webinarii; 

  -conferinte; 

  -ateliere; 

  - activităţi la nivelul comisiilor/ariilor curriculare şi cercurilor metodice. 

 Cadrele didactice din Colegiul Tehnologic ,,Grigore Cerchez” au fost permanent 

preocupate de perfecționarea lor, prin înscrierea și participarea la cursuri organizate atât de 

C.C.D -București, cât și de alte instituții. 

Toate cadrele au participat la consfătuirile organizate la începutul anului școlar.În 

cadrul comisiilor/ ariilor curriculare organizate la nivelul școlii, s-au desfășurat mese rotunde 

sau susțineri de referate, cu scopul de a împarți din cunoștintele acumulate și celorlalți colegi.  

Cadrele didactice au fost permanent informați în legatură cu oferta C.C.D-ului, prin 

intermediul emailului și pe grupul de Whatsapp al liceului, fiind îndrumați în vederea înscrierii 

la cursuri de perfecționare.  

Echivalări 

În data de 11 ianuarie 2022, a avut loc sedința Comisiei pentru echivalarea creditelor 

profesionale transferabile, comisie care funcționează în baza deciziei 220/15.12.2021. În urma 

analizei dosarelor, s-au finalizat, 5 echivalari, dupa cum urmeză: 

               - doamna profesoară Pandelescu Alina –Mariana (masterat, 90 CPT); 

               - doamna profesoară Ivan Iulia (conversie profesionala, 90 CPT); 

               - doamna profesoară Simina Andora Evelina (cursuri postuniversitare, 60 CPT); 

               - doamna profesoară Popa Elisabeta (grad II, 90 CPT) 

               - doamna profesoară Cochintu Ioana (grad I, 90 CPT) 

 

 Participare la cursuri și alte activități de formare 

Cadrele didactice din unitatea noastră școlară au finalizat următoarele cursuri de 

perfecționare:   

Semestrul I 

1. Stan Vasilica- Curs Microsoft Teacher Nivelul 1, Asociaţia EDUSFERA , septembrie-

decembrie 2021, 60 de ore, 15 credite; 
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2. Stan Vasilica- Curs Google Educator Nivelul 1 –Intermediari, Asociaţia EDUSFERA , 

septembrie-decembrie 2021,  25 credite; 

3. Stan Vasilica- Proiectul naţional “Prevenirea bullyingului şi a cyberbullyingului în mediul 

şcolar”, Eduland Publishing SRL, octombrie – noiembrie 2021: 

-   curs ,,Prevenirea bullyingului şi a cyberbullyingului în mediul şcolar” - 40 ore 

- webinar şi workshop ,,Prevenirea bullyingului şi a cyberbullyingului în mediul şcolar”, 2 ore;  

- program de formare profesională la nivel naţional ,,Prevenirea bullyingului şi a 

cyberbullyingului în mediul şcolar”;  

- participare la studiul naţional cu privire la fenomenul bullyingului şi a cyberbullyingului în 

mediul şcolar; 

4. Stan Vasilica- Curs ,,7 tehnici simple pentru managementul timpului” , 14.01.2022, 

organizator Sellification , 3 ore; 

5. Vasile Adriana- Webinar  “Teacher Development Seminar”, 19.11. 2021, 2.5 ore, 

Cambridge University Press; 

6. Vasile Adriana- Webinar “Parachute Training for Teachers”, 12. 11.2021, 1 ora, 

International House Bucharest; 

7. Vasile Adriana- Webinar “Inspiring Curiosity, Communication and Creativity in the Young 

Learner Classroom”, 29.10.2021, 1 ora, National Geographic; 

8. Vasile Adriana-  Conferinta Nationala ,,Profesor, o meserie pentru viitor”,2 ore,  5.10.2021, 

CCD Bucuresti; 

9. Vasile Adriana- Webinar “When is it ok for students (and teachers) to use their own 

language” 28.10. 2021, 1 ora, Helbling English; 

10. Vasile Adriana- Webinar “Teaching the Whole Student”, 2.11.2021, 1 ora, National 

Geographic; 

11. Vasile Adriana- Online learning module “A Circular Economy for Smartphones and 

Electronic Devices”, on Circular Learning Space for Digital Skills, powered bu the EU- 

funded Girls Go Circular project, 21. 10. 2021; 

12. Vasile Adriana-  Webinar “Circular Economy on Food in Cities”, on Circular Learning 

Space for Digital Skills, powered bu the EU- funded Girls Go Circular project, 21. 10. 

2021; 

13. Vasile Adriana- Webinar “Combining International Mindedness, Interdisciplinary 

Instruction and Service Learning in the English Classroom”, 20. 10. 2021, 1 ora, National 

Geographic; 

14. Vasile Adriana-  Curs online “Combaterea schimbarilor climatice prin consumul circular”, 

on Circular Learning Space for Digital Skills, powered bu the EU- funded Girls Go 

Circular project, 2. 11. 2021; 
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15. Vasile Adriana- Curs online “ Fashion and the Circular Economy”, on Circular Learning 

Space for Digital Skills, powered bu the EU- fundedGirls Go Circular project, 13. 10. 

2021; 

16. Vasile Adriana- Curs online “Metals and the Circular Economy”, on Circular Learning 

Space for Digital Skills, powered bu the EU- fundedGirls Go Circular project, 12.10. 2021; 

17. Vasile Adriana- Curs online ,,Regandirea materialelor plastic”, on Circular Learning Space 

for Digital Skills, powered bu the EU- funded Girls Go Circular project, 16.10. 2021. 

18. Vasile Adriana- Curs online ,,Robotica si economia circulara”, on Circular Learning Space 

for Digital Skills, powered bu the EU- funded Girls Go Circular project 12. 11. 2021; 

19. Vasile Adriana- Participation in the first edition of Women and Girls STEM Forum, 28. 10. 

2021, 3 ore, organized in the framework of the EU- funded Girls Go Circular Project; 

20. Vasile Adriana- Curs ,,Management si leadership educational”, acreditat prin O.M. cu nr. 

4618/11.08.2021, 27.09. 2021- 17.11.2021, 120 de ore, 30 CPT, Asociatia Egomundi; 

21. Vasile Adriana- Curs ,,Management motivational si participativ in educatie”, acreditat prin 

O.M. cu nr. 4618/11.08.2021, 1.11. 2021- 30.12. 202, 120 de ore, 30 CPT, Asociatia 

Egomundi; 

22. Vasile Adriana-  Participare webinar “Challenge and Cognition: Increasing the Level of 

Challenge in the Teenage Classroom”, 13.01.2022, 1 ora, British Council; 

23. Vasile Adriana-  Participare si sustinere MIND THE GAP, un program international 

Google, initiat in Romania, in parteneriat cu Adfaber.org, noiembrie- decembrie 2021; 

24. Nedelea Nicoleta-Doina-  „Google Educator Nivelul 1”,  Asociaţia EDUSFERA , 

septembrie-decembrie 2021, 60 de ore, 25 credite; 

25. Nedelea Nicoleta-Doina-  „Microsoft Certified Educator”, 60 de ore, 15 CPT, organizat de 

Asociația EDUSFERA, 8.10.2021- 8.10.2021; 

26. Popa Elisabeta- Curs Google Educator Nivelul 1 –Intermediari, Asociaţia EDUSFERA , 

22.10.2021- 3.12.2021, 100 ore,  25 credite; 

27. Popa Elisabeta- „Microsoft Certified Educator”, 60 de ore, 15 CPT, organizat de Asociația 

EDUSFERA, 8.10.2021- 8.10.2021; 

28. Popa Elisabeta- Curs ,,Foloseste tableta interactiva virtuala V Board”, Edumagic Solutions, 

noiembrie 2021, 12 ore; 

29. Radoi Eugenia-„Google Educator Nivelul 1”,  Asociaţia EDUSFERA , septembrie-

decembrie 2021, 60 de ore, 15 credite; 

30. Radoi Eugenia- Conferinta Nationala ,,Profesor, o meserie pentru viitor”, 5.10.2021,2 ore,  

CCD Bucuresti; 

31. Radoi Eugenia- Google - „Microsoft Certified Educator”, 60 de ore, 15 CPT, organizat de 

Asociația EDUSFERA, 8.10.2021- 8.10.2021; 
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32. Naghi Elisabeta Ana- Curs ,,Control si monitorizare in Educatie”, 90 ore, 22 credite, 

ianuarie -martie 2022, CCD BN; 

33. Albu Ovidiu- Conferinta Nationala ,,Profesor, o meserie pentru viitor”, 5 octombrie, 2 ore, 

CCD Bucuresti; 

34. Albu Ovidiu- Curs Google Educator Nivelul 1 –Intermediari, Asociaţia EDUSFERA , 

septembrie-decembrie 2021,100 de ore,  25 credite; 

35. Albu Ovidiu- Participare la „Microsoft Certified Educator”, 60 de ore, 15 CPT, organizat 

de Asociația EDUSFERA, 8.10.2021- 8.10.2021, Certipro Education; 

36. Petre Daniela- Curs ,,Strategii de management si practice inclusive la nivelul clasei de 

elevi”, 24 CPT, 98 de ore, 6.11.2021- 10.12.2022, Asociatia ,,Start pentru formare”; 

37. Tudosiu Madalina- Webinarul „Preparing Teachers for Success Episode 1: Two Sides of 

the Same Coin: Teaching English Language Learners using CBE and EFL” organizat de 

National Geographic pe 14 septembrie 2021,1 ora; 

38. Tudosiu Madalina- Webinarul "Moving up to B1 Preliminary for Schools: the next level." 

organizat de Cambridge Assessment English pe 16 septembrie 2021, 1 ora; 

39. Tudosiu Madalina- Webinarul ”How to Help Students Reflect and Build Background 

Knowledge” presented by Paul Dummett, organizat de National Geographic pe 22 

septembrie 2021, 1 ora; 

40. Tudosiu Madalina- Cursul online de formare cu participare internațională intitulat "Proiecte 

de educație interculturală - bune practici din Bruxelles",desfășurat în data de 24 septembrie 

2021 în Bruxelles, Belgia și organizat de Vivid Education; 

41. Tudosiu Madalina- Webinarul „Inspiring Curiosity, Communication and Creativity in the 

Young Learner Classroom” presented by Katherine Stannett and Andrew Tiffany, 

organizat de National Geographic pe 29 septembrie 2021, 1 ora; 

42. Tudosiu Madalina- Teacher Development Webinars - 1st Anniversary Webinar: „Critical 

Thinking in 21st Century ELT Field – Research and Praxis” organizat in Islamabad, 

Karachi, Tashkent pe 30 septembrie 2021, 1 ora; 

43. Tudosiu Madalina- The 18th Pan-European Conference on Digital Education - The impact 

of Artificial Intelligence in Education. Conferința s-a desfășurat online pe 30 septembrie 

2021 și a fost organizată de Primera Courses (Primera is the European Centre of Teachers' 

Professional Development) în  Ljublijana, Slovenia; 

44. Tudosiu Madalina- Webinarul „Moving up to B2 First for Schools: the next level” 

organizat de Cambridge Assessment English pe 30 septembrie 2021, 1 ora; 

45. Tudosiu Madalina- Webinarul  "Looking back to look ahead; Language teaching 

experiences during COVID-19" organizat de British Council pe 5 octombrie 2021, 1 ora. 
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46. Tudosiu Madalina- Webinarul " Quizzing tools, retrieval practice and multi-modal 

feedback in language lessons" organizat de British Council pe 6 octombrie 2021, 1 ora; 

47. Tudosiu Madalina- Webinarul " Using WhatsApp for interactive tasks" organizat de British 

Council pe 7 octombrie 2021, 1 ora; 

48. Tudosiu Madalina- Webinarul  "Digital literacies" organizat de British Council pe 8 

octombrie 2021, 1 ora; 

49. Tudosiu Madalina- Webinarul "Why take Computer-Based Cambridge English 

Qualifications?" organizat de Cambridge Assessment English pe 14 octombrie 2021; 

50. Tudosiu Madalina- În perioada 24-25 octombrie 2021 am participat la ”Global Forum For 

Teacher Educators- GFTE 3rd International Conference- My teaching story”, organizat de 

Global Forum for Teachers Educators; 

51. Tudosiu Madalina- Webinarul ”The Mental Health Assessment Library Every Higher Ed 

Institution Needs”organizat de Pearson pe 26 octombrie 2021, 1 ora; 

52. Tudosiu Madalina- Webinarul "Advancing Learning Roundtable Discussion: Education for 

Sustainable Development and Citizenship"organizat de Macmillan Education pe 28 

octombrie 2021, 1 ora; 

53. Tudosiu Madalina- Webinarul  ”When is it OK for students (and teachers) to use their own 

language?”organizat pe 28 octombrie 2021 de Helbling English, 1 ora; 

54. Tudosiu Madalina- Webinarul „Teaching the Whole Student” organizat de National 

Geographic pe 2 noiembrie 2021, 1 ora; 

55. Tudosiu Madalina- Qatar University 6th Annual International (Virtual) Conference on 

English Language Teaching. The theme of this year’s edition was Changing Roles and 

Expanding Responsibilities of ELT Teachers in Post-Covid Era, 6 – 8 noiembrie 2021; 

56. Tudosiu Madalina- "Collins International Webinars: Topping up your vocabulary teaching 

toolkit: a guide to teaching vocabulary from the Cambridge Key and Preliminary 

wordlists" organizat de Collins International pe 10 noiembrie 2021; 

57. Tudosiu Madalina- Webinarul " Lesson planning for young learners and how to use exam 

support materials effectively." organizat de Cambridge Assessment English pe 11 

noiembrie 2021, 1 ora; 

58. Tudosiu Madalina- Webinarul ”Developing Confident Communicators for the Real 

World” presented by John Hughes”, 1 ora, organizat de National Geographic pe 16 

noiembrie 2021; 

59. Tudosiu Madalina- Webinarul "Staff engagement and motivation in the language teaching 

organisation” 1 ora, organizat de British Council pe 18 noiembrie 2021; 

60. Tudosiu Madalina- „Teacher Development Seminar”, 1 ora,  organizat de Cambridge 

University Press și Cambridge Assessment English pe 19 noiembrie 2021; 
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61. Tudosiu Madalina- „Global Schools Festival” organizat de Cambridge University Press. 

Acesta a avut loc între 22-25 noiembrie 2021; 

62. Tudosiu Madalina- Webinarul „Good readers make good learners!”, 1 ora, organizat de 

Helbling Languages pe 25 noiembrie 2021; 

63. Tudosiu Madalina- Webinarul "The Child’s Language Journey: From Reception, to 

Production, to Communication", 1 ora,  organizat de Macmillan Education pe 25 noiembrie 

2021; 

64. Tudosiu Madalina- Webinarul  „English in higher education - challenges, opportunities, 

current practice and future trends” organizat de British Council pe 1 decembrie 2021; 

65. Tudosiu Madalina-”The Complete CELTA Experience Webinar” organized 

de Shakespeare School pe 3 decembrie 2021, 1 ora; 

66. Tudosiu Madalina- Webinarul ”Building English Language, Literacy, and Content 

Knowledge for Academic Success” organizat de National Geographic pe 7 decembrie 2021, 

1 ora; 

67. Tudosiu Madalina- Webinarul ”Exam preparation and real-world English for A2 Key for 

Schools and B1 Preliminary for Schools” organizat de Cambridge Assessment English pe 9 

decembrie 2021, 1 ora; 

68. Tudosiu Madalina- 21st Pan-European Conference on Digital Education - The impact of 

Artificial Intelligence in Education. Conferința s-a desfășurat online pe 16 decembrie 2021 

și a fost organizată de Primera Courses (Primera is the European Centre of Teachers' 

Professional Development) in  Ljublijana, Slovenia; 

69. Tudosiu Madalina- Curs ,,Microsoft Teacher Nivelul 1”, 15 credite, 60 de ore, septembrie-

decembrie 2021;  

70. Tudosiu Madalina- curs „Google Educator Nivelul 1- Intermediari”, 25 credite, 100 de ore, 

septembrie-decembrie 2021; 

71. Tudosiu Madalina- Webinarul ”Challenge and Cognition: Increasing the level of challenge 

in teenage classes”, 1 ora,  organizat de British Council pe 13 ianuarie 2022; 

72. Tudosiu Madalina- Webinarul ”Exploring grammar at different speeds and depths”, 1 ora,  

organizat de Macmillan Education pe 13 ianuarie 2022; 

73. Petre Daniela- Activitate metodică dedicată lansării ghidului de activități interdisciplinare 

pentru profesori ,, STEM EN ACTION”, 18 Mai 2021, 2 ore; 

74. Petre Daniela- Cursuri in cadrul Școlii Doctorale – domeniul I.M.A.D.R ( Inginerie și 

Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală), 2018- 2021; 

75. Petre Daniela- Webinar “Good readers make good learners!”, Helbling English, 27 

octombrie 2021, 1 ora; 
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76. Petre Daniela-  Simpozion Național Europe Direct - ,,What’s new in EU ?” Octombrie 

2021, 3 ore; 

77. Cosma Florentina- Educatie și competenta bancară, 25 CPT, organizat de Institutul Bancar 

Român, 21.10 - 25.11.2021; 

78.  Cosma Florentina- curs de formare ,,Microsoft Educator Nivelul 1" - Intermediar (MCE1), 

07 -19.10.202, 100 de ore, cu 15 CPT, Edusfera; 

79. Cosma Florentina- Edusfera - programul de Formare,,Google Educator Nivelul 1-

Intermediar (MCE 1)", 60 de ore, 25 CPT, Edusfera; 

80. Cosma Florentina- Conferinta transnationala ,,Educatie online prin parteneriate",  6 ore în 

perioada 27 - 29 octombrie 2021; 

81. Cosma Florentina- Conferința Fundatia Hanns-Seidel, Asociatia Tine de noi- Meseriile 

viitorului și accesul tinerilor pe piața muncii, 15. 11.202, 3 ore; 

82. Petre Daniela- Proiect educativ social ,, Împarte, educa ,doneaza", 19 octombrie 2021; 

83. Damian Adriana- Program de perfecționare  ,,O mie pentru inginerie”, organizat de 

Universitatea Politehnica din București-noiembrie-decembrie 2021; 

84. Damian Adriana-  ,,Regândirea materialelor plastice”, Circular Learning Space for Digital 

Skills, septembrie 2021; 

85. Damian Adriana-  ,,O economie circulară pentru smarthphonuri și dispositive electronice”, 

Circular Learning Space for Digital Skills, septembrie 2021 

86. Damian Adriana-  “Insipiring Curiosity, Comunication and Creativity in the Young 

Learner Classroom”, organizat de National Geographic Learning, 1 ora, septembrie 2021 

87. Damian Adriana-  Women and Girls in STEM Forum, 2 ore,  organizat de EIT 

RawMaterials octombrie 2021; 

88. Damian Adriana-  Webinar “When is it OK for students(and teachers) to use their own 

language?” octombrie 2021, 1 ora; 

89. Damian Adriana- Webinar informativ despre proiectul ,,Job Incubator”, 1 ora, Junior 

achievement, noiembrie 2021; 

90. Ion Carmen Mihaela- Program de formare „Google educator- nivelul 1 - intermediari”, 

acreditat prin O.M.E.N. nr. 3904/05.06.2018 și O.M.E. nr. 5752/08.12.2021, Asociația 

EDUSFERA, octombrie-decembrie 2021, 100 ore, 25 credite profesionale transferabile; 

91. Ion Carmen Mihaela-  - „Microsoft Certified Educator”, 60 de ore, 15 CPT, organizat de 

Asociația EDUSFERA, 8.10.2021- 8.10.2021; 

92. Munteanu Mihaela- participare la programul de formare continuă ,,Profesor la debut” 

organizat de Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti, 20- 27 Noiembrie 2021; 
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93. Munteanu Mihaela-  webinar ,,Resurse noi legate de siguranța on-line”- Direcția Generală 

de Educație, Tineret, Sport a Consiliului Municipal Chișinău, Republica Moldova, 2 ore, 

23 noiembrie 2021; 

94. Munteanu Mihaela-   participare la Simpozionul Național ,,70 de ani în educație non-

formală 2021- Impactul mediului online în educația non-formală”, cu lucrarea ”Educația 

non-formală și activitățile extrașcolare la Geografie”, organizată de Palatul Copiilor din 

Municipiul Timișoara, 20 noiembrie 2021; 

95. Munteanu Mihaela- participare la Conferința Națională ”Profesor, o meserie pentru viitor”, 

organizată de Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti, 2 ore, 5 octombrie 2021; 

96. Munteanu Mihaela-  Eveniment interactiv „What’s new in EU?”, „Meet and Greet 

EUROPE DIRECT București!”-organizat de Institutul European din România, 2 ore, 5 

octombrie 2021; 

97. Bobeica Daniela- Curs Google Educator Nivelul 1 –Intermediari, 100 de ore, 25 credite, 

27.08.2021- 17.09.2021, Asociaţia EDUSFERA;  

98. Bobeica Daniela - Participare la „Microsoft Certified Educator”, 60 de ore, 15 CPT, 

organizat de Asociația EDUSFERA, 8.10.2021- 8.10.2021, Certipro Education; 

99. Bobeica Daniela- participare webinar ,,Educatia la timpul prezent”, EDUMI, 13.01.2022, 

1ora; 

100. Bobeica Daniela- participare webinar ,,Jocuri didactice in scoala”,  Sellification, 

02.11.2021, 3 ore; 

101. Bobeica Daniela- participare webinar ,,Lectii online fara efort”, Sellification, 

02.11.2021- 3 ore; 

102. Bobeica Daniela- participare webinar ,,Proiectul Clasa deschisa”, Sellification, 

16.12.2021- 3 ore; 

103. Bobeica Daniela- participare webinar ,,Managementul timpului”, Sellification, 

13.01.2022- 3 ore; 

104. Bobeica Daniela- participare webinar Solutii inovatoare in predarea online – 

EDUMAGIC- 26.11.2021 – 16 ore; 

105. Bobeica Daniela- participare webinar ,,Foloseste Vboard”, EDUMAGIC, 26.11.2021, 

12 ore; 

106. Mirea Cosmin- Curs ,,Google Educator Nivelul 1- Intermediari”, organizat de Asociația 

EDUSFERA,  în perioada 27.08-2021 - 17.09.2021, 100 de ore, 25 de credite transferabile; 

107. Mirea Cosmin- Curs ,,Microsoft Certified Educator”, 27.08.2021 - 17.09.2021, 15 

credite transferabile, 60 de ore,  Certipro Educations; 

108. Mirea Cosmin- Curs ,,Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate 

mintală pentru copii și adolescenți”, Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă 

Antidrog, noiembrie 2021, 40 de ore; 
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109. Corcodel Mariana- Curs ,,Google Educator Nivelul 1- Intermediari”, organizat de 

Asociația EDUSFERA,  în perioada 27.08-2021 - 17.09.2021, 100 de ore, 25 de credite 

transferabile; 

110. Corcodel Mariana- Curs ,,Microsoft Certified Educator”, 27.08.2021 - 17.09.2021, 15 

credite transferabile, 60 de ore,  Certipro Educations; 

111. Ivan Iulia- Curs ,,Google Educator Nivelul 1- Intermediari”, organizat de Asociația 

EDUSFERA, 100 de ore, 25 de credite, octombrie 2021 - decembrie 2021; 

112. Ivan Iulia- Curs ,,Microsoft Certified Educator”, octombrie 2021 - noiembrie 2021, 60 

de ore, 15 credite, organizat de Asociația Edusfera. 

Semestrul II 

1. Stan Vasilica- curs ,,Ghid de bune practici în combaterea bullying-ului” - 14.04.2022, 

organizator Sellification, 3 ore; 

2. Stan Vasilica- curs “Dezvoltarea personală în şcoli” – 11.02.2022, organizator 

Sellification, 3 ore; 

3. Stan Vasilica- curs de formare „Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de 

sănătate mintală pentru copii şi adolescenţi”, 18-26.02.2022, organizator Centrul Naţional 

de Sănătate Mintală şi Lupta Antidrog, 40 ore; 

4. Adriana-  Participare webinar Eveniment de lansare R.E.S.T.A.R.T, 15.03. 2022, 3 ore, 

SELLification; 

5. Vasile Adriana-  Participare webinar “How to Prepare Your Students for the B1 

Preliminary for School Exam”, 1 ora, 7.03.2022; 

6. Participare Cambridge Day Romania 2022, 25 martie, 2.45 ore, Cambridge University 

Press; 

7. Vasile Adriana-  Participare Cambridge Day Romania 2022, 26 martie, 2.45 ore, 

Cambridge University Press; 

8. Vasile Adriana-  Activitate de cercetare si evaluare inovativa in cadrul proiectului 

,,Jocurile video la clasa”, derulat de ,,Centrul International pentru Educatie”, in perioada 

22.03.2022- 31.03. 2022; 

9. Vasile Adriana-  Participare la Conferinta Internationala din cadrul proiectului ,,Jocurile 

video la clasa”, 21.03.2022, 3 ore; 

10. Vasile Adriana-  Participare la programul de formare profesionala ,,Folosirea jocurilor 

video la clasa”, in calitate de facilitator educational, 22.03.2022; 

11. Vasile Adriana- Webinar ,,Profesii pentru viitor”, 1 ora, 18 martie   2022,Facultatea de 

Inginerie Industrială și Robotică, U.P.B.; 

12. Vasile Adriana-  Webinarul ”Oxymoronic: Can you even attempt to decolonize English 

teaching?”, 1 ora,  organizat de British Council pe 21 martie 2022; 
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13. Tudosiu Madalina- Webinarul ”The real world and the classroom: Developing Adult 

Skills for Adult Learners”, 1 ora,  organizat de Macmillan Education pe 3 februarie 2022; 

14. Tudosiu Madalina- Webinarul ” Embedding pronunciation into your lesson plan”, 1 ora,  

organizat de British Council pe 10 martie 2022; 

15. Tudosiu Madalina- Webinarul ”Oxymoronic: Can you even attempt to decolonize English 

teaching?”, 1 ora,  organizat de British Council pe 21 martie 2022; 

16. Tudosiu Madalina- “Cambridge Days Romania 2022", în perioada 25 – 26 martie 2022, 

4.9 ore,  eveniment organizat de Cambridge University Press și Cambridge Assessment 

English; 

17. Tudosiu Madalina- Conferința online DRAG DE CARTE, Ediția a II-a, 3 ore, pe 12 

aprilie 2022, organizată de CCD București și Editura Litera Educational; 

18. Tudosiu Madalina- 25th Pan-European Conference on Digital Education – Digital 

Teaching of Languages. Conferința s-a desfășurat online pe 21 aprilie 2022 și a fost 

organizată de Primera Courses (Primera is the European Centre of Teachers' Professional 

Development) in  Ljublijana, Slovenia; 

19. Tudosiu Madalina- Webinarul ”The Evolving World of English Learning”, 1 ora, 

organizat de National Geographic pe 4 mai 2022; 

20. Tudosiu Madalina- Program de formare JOB SHADOWING in cadrul proiectului 

ERASMUS+ SPUNE „DA” DEZVOLTĂRII PROFESIONALE   2020-1-RO01-KA102-

079314, 09-13 Mai 2022- Spania; 

20. Petre Daniela-  Competiția Firmelor de exercitiu de la usamv,  14 apr 2022; 

22. Damian Adriana- Program de formare JOB SHADOWING in cadrul proiectului 

ERASMUS+ SPUNE „DA” DEZVOLTĂRII PROFESIONALE   2020-1-RO01-KA102-

079314, 09-13 Mai 2022- Spania; 

21. Damian Adriana-  Participare la Conferinta Internațională - European Vocational Skills 

Week - mai 2022, 3 ore, ; 

22.  Damian Adriana- Program de formare ,,GreenVET -practici sustenabile pentru 

organizatiile VET”, mai 2022, organizat de ANPCDEFP; 

23. Damian Adriana- Webinar ,,Sanatatea familiei in Contextul Actual al Războiului din 

Ucraina”, organizat de Societatea părinților informați, 1 ora, martie 2022; 

24. Damian Adriana-   Webinar ,,Profesii pentru viitor”, 1 ora, 18 martie, 2022, Facultatea de 

Inginerie Industrială și Robotică, U.P.B,; 

25. Munteanu Mihaela-   Atelierul online cu tema ,,Bubbl.us- Aplicație digitală pentru 

editarea hărților conceptuale”, 2 ore, organizat de Casa Corpului Didactic a Municipiului 

Bucureşti, 3.03.2022; 
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26. Bobeica Daniela- ,,Educație și Competență Bancară pentru Profesori”, Institutul Bancar 

Roman, 20 CPT, 1-31.03.2022; 

27. Munteanu Mihaela- Curs ,,Educație și Competență Bancară pentru Profesori”, 11 ianuarie-

10 februarie 2022, 20 CPT Institutul Bancar Român; 

28. Bobeica Daniela- participare webinar ,,Dezvoltarea personala in scoli”, Sellification, 

17.02.2022- 3 ore; 

Interpretare 

Nr. total de activități de formare 

/perfecționare 

Nr. ore curs Nr. credite 

SEM. I- 112 2187,5 641 

SEM. II- 30 80,8 40 

  

 

 În semestrul I, cadrele didactice au beneficiat de sprijin din partea statului, în cadrul 

proiectul „Voucher Educatțional”, desfășurat de Consiliul Local Sector 5, București, și, ca 

urmare, au avut posibilitatea de a participa la cursuri de regulă costisitoare, pe care anterior le 

evitau. Foarte mulți colegi au ales să –și îmbunătațească abilitațile de lucru pe calculator, urmând  

”Microsoft Teacher Nivelul 1”, „Google Educator Nivelul 1- Intermediari” sau ,,Microsoft 

Certified Educator”. Impactul voucherelor a fost pozitiv. 

 De asemenea, ar trebui scos în evidență faptul că pe semestrul al II- lea, 8 cadre 

didactice au participat în perioada 9-13 Mai 2022 la un program de formare JOB 

SHADOWING, în Salamanca, Spania, în cadrul proiectului ERASMUS+ SPUNE „DA” 

DEZVOLTĂRII PROFESIONALE   2020-1-RO01-KA102-079314 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 102 

ANALIZA SWOT 

 

Concluzionând, formarea si perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s-

a realizat astfel: 

- prin activităţile desfășurate în cadrul ariilor curriculare, a cercurilor pedagogice  

- prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare; 

- consfătuirilor cadrelor didactice; 

- prin schimburi de experienţă profesională; 

- prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane, conferințe, colaborari; 

- prin cursuri postuniversitare; 

- prin participarea la cursuri de formare si perfecţionare continuă organizate/ avizate de 

instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puncte tari:  

-număr mare de participanți la cursuri de formare ; 

-colectiv echilibrat ca nivel de experiență; 

-număr mare de participanți la cursuri care vizează 

lucrul cu calculatorul; 

-majoritatea au gradele didactice I și II;  

- sprijinul conducerii școlii în vederea participării la 

diverse forme de perfecționare. 

 

Puncte slabe:  

-alegerea unor cursuri care nu concordă întotdeauna cu 

nevoia de dezvoltare  profesională; 

- decalaj mare între sem.I și sem.II ca număr de ore de 

perfecționare și de credite. 

Oportunități:  

-existența surselor de informare și formare externe 

pentru gradele didactice; 

-existența posibilităților de participare la programe 

județene, naționale și internaționale; 

-sprijinul conducerii; 

-voucherul educational. 

Amenințări (constrângeri):  

-incoerență și lacune legislative;  

-lipsa motivării financiare; 

-tendința de centrare exclusiv pe acumularea de credite 

și minimalizarea  nevoilor punctuale de formare; 

-suprasolicitarea cadrelor didactice cu foarte multă 

documentație. 
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2. Comisia  pentru programe  și  proiecte  educative naționale și   internaționale 

 

 

La nivelul comisiei  pentru  programe  și  proiecte  educative naționale  și  internaționale în 

perioada aferentă anului școlar 2021 – 2022 au fost înregistrate parteneriate/ proiecte 

educaționale/activități educative  în vederea dezvoltării instituționale, după cum urmează: 

 

1. PROIECT ERASMUS + 2020-1-RO01-KA102-079314 - VET learner and staff mobility 

Spune"DA" dezvoltarii profesionale în colaborare cu Tellus College Spain-Salamanca și 

Didaxe Cooperativa Sociale A.R.L. -Italia-Torino. 

Membrii echipei de implementare a proiectului:    

Prof. Crăciun Adi Nicoleta, director 

Prof. Tudosiu Mădălina, director adjunct 

Prof. Simina Andora, coordonator comisie Proiecte Educative  

Prof. Damian Adriana, coordonator comisie pentru  Programe  și  Proiecte  Educative 

Naționale  și  Internaționale 

Prof. Ion Carmen, profesor limba engleză 

Curelea Silvia, administrator financiar 

Scopul proiectului: oferirea de șanse educative egale (mulți elevi au oportunități reduse de 

a-și acumula experiențe în munca europeană), în vederea integrării mai calitative (în joburi mai 

potrivite/bune) pe piața forței de muncă. El implică atât intervenții ce au ca grup țintă elevii, 

cât și intervenții ce au ca grup țintă profesorii.  

Obiectivele specifice proiectului: 

 O1. Organizarea,pentru 42 de elevi de cls. a X-a, de la calificările profesionale: 

Organizator banqueting/Tehnician în gastronomie; Tehnician în turism/hotelarie; respectiv, 

Mecanică, a 42 de experiențe de mobilitate de tip VET learners cu durata de 3 saptămani, pe 

modulele “Activități complementare în alimentație” în Salamanca, "Industria ospitalității" în 

Torino, și, respectiv, "Aplicații practice în mecanică" în Plymouth.  

O2.Organizarea pentru 8 VET staff, a 8 experiențe de mobilitate de formare în Spania, 

privind creșterea bidirectională a motivației pentru performanță în VET, cu durata de 5 zile 

prin metoda peer-learning, observarea directă a angajatorului și schimb de experiență cu 

unitățile de practică locale.  

O3.Realizarea a minimum 3 parteneriate europene pentru învățarea la și pentru locul de 

muncă și a minimum doua noi parteneriate pentru practica locală 

Partenerii proiectului, Tellus College Spain-Salamanca și Didaxe Cooperativa Sociale A.R.L. -

Italia-Torino, au o vastă experiență și implementează standarde de înaltă calitate și bune 
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practici în organizarea stagiilor de practică, în funcție de profilul grupului țintă, de domeniul de 

formare și de nevoile proiectului. 

     În vederea atingerii tuturor obiectivelor proiectului, în perioada 09-13 mai 2022, 8 cadre 

didactice au participat la un stagiu de tip JOB SHADOWING, în Salamanca - Spania, iar în 

perioada 13 iunie-01 iulie 2022, s-au desfășurat următoarele activități de mobilitate ale 

elevilor:  

- Fluxul 1- 14 elevi, calificarea Tehnician în turism - 3 săptămâni de pregătire practică, Torino- 

Italia; 

- Fluxul 2- 15 elevi, calificarea Tehnician în turism/Tehnician în gastronomie/Tehnician în 

hotelărie, 3 săptămâni de pregătire practică, Salamanca- Spania; 

- Fluxul 3- 15 elevi, calificarea Tehnician prelucrări mecanice/ Tehnician transporturi,  3 

săptămâni de pregătire practică, Salamanca- Spania 

     Prin participarea la această mobilitate elevii de la domeniul turism și alimentație au avut 

oportunitatea de a parcurge pregătirea practică specifică curriculum-ului de specialitate, prin 

plasament la operatori economici de profil servicii din Spania și Italia (hoteluri, restaurante, 

baruri, pizzerii, ciocolaterie), iar elevii de la domeniul mecanică și-au desfășurat pregătirea 

practică în atelierele și laboratoarele tehnologice din cadrul Colegiului Tehnic Salesianos, 

Spania. 

Parteneri de practică- Salamanca, Spania 

1. Restaurant Jumping Park 

2. Restaurant Momo  

3. Restaurant Pan Divino  

4. Restaurant La Feea  

5. Resedinta Universitara Aladaba Alameda  

6. Hotel Palaceo San Esteban  

7. Resedinta Universitara  La Salmantina  

8. Hotel La Claras  

9. Hotel Exe  

10. Chocolateria Valor  

11. Restaurant Amesa Puesta  

12. Restaurant Cum Laude 

13. Colegiul Salesianos Pizarrales 

Parteneri de practică-Torino, Italia 

1.Hotel Open 011 

2. Hotel Sharing 
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Rezultatele proiectului trasează un impact pe termen mediu și lung de ridicare a standardelor 

de pregătire a calificărilor și identificarea metodelor pentru ridicarea nivelului de competență al 

absolvenților, în timp ce rezultatele învățării la nivel de participanti descriu un impact pe 

termen scurt și mediu la nivel de:  

1. Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez - o mai bună corelare a ofertei educaționale de 

formare profesională la cerințele pieței muncii în următorii 2 ani școlari  

2. Elevi - creșterea gradului de inserție profesională ca absolvenți ai Colegiul Tehnologic 

Grigore Cerchez folosind CV-ul și Europass- ul cu experiențe de muncă în străinatate de 3 

saptămani  

3. Profesori VET - mai adânc ancorați, prin oportunitățile din sistemului de management al 

resurselor umane al Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez, la exigențele învățămantului 

european  

 

2. Proiect privind învățământul secundar (ROSE) – Colegiul Tehnologic “Grigore 

Cerchez” -un liceu de succes 

Membrii echipei de proiect: 

    Ion Carmen Mihaela/ Prof.Corcodel Mariana-profesor, coordonator de grant 

Radu Roxana –profesor, responsabil achiziții  

Curelea Silvia-responsabil financiar 

Echipa de implementare este formată din profesori de limba română, matematică, geografie, 

biologie, consilierul psihopedagogic și profesor de specialitate - pentru Cercul de gastronomie. 

Perioada de implementare a proiectului este de 3 ani 

Grupul țintă este format din 180 de elevi din clasele IX-XII. 

   Obiectivul general  

Eficientizarea învățării și dezvoltarea unei culturi și a unei mentalități în vederea promovării 

examenului de bacalaureat și pregătirii pentru viață și împlinire profesională și personală 

pentru elevii din Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez. 

 

3. Campania „19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și 

tinerilor 2022”, iniţiată de Federația Internațională a Comunităților Educative (FICE), în 

cadrul căreia Agenţia Naţională Antidrog (ANA) a fost unul dintre parteneri. 

La nivelul liceului nostru, s-au desfășurat o serie de activități împotriva violenței, a consumului 

de droguri. Acestea au constat în dezbateri la orele de dirigenție pe tema prevenirii violenței și 

a consumului de droguri. 
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4. Proiectul international Girls go circular 2021-2022 

 10 elevi participanti. În rețeaua JUNIOR Achievement proiectul este implementat în opt țări- 

Bulgaria, Grecia, Italia, Polonia, Portugalia , România, Serbia, Ungaria. Proiectul este 

gestionat de Eit raw materials, Eit manufacturing, Eit climate-kic , JA Europe-profesori 

coordonatori: Damian Adriana, Vasile Adriana 

5. Proiectul  internațional Junior Achievement  –JA in a day– educație pentru orientare 

profesională implementat cu elevii clasei a XI-a G- profesor Damian Adriana 

6. Programul național Junior Achievement JA stem - implementat cu elevii clasei a XI-a G-  

profesor Damian Adriana 

7. Proiectul  internațional” Prin formă și culoare , o șansă pentru fiecare”, ISJ Timiș , 

C.Ș.E.I. Alexandru Roșca Lugoj - profesor Damian Adriana 

8. Proiect- Concurs municipal Să descoperim împreună 

România autentică! 

Echipa de proiect: Prof. Crăciun Adi Nicoleta, Prof. Tudosiu Mădălina,  Prof. Petre Daniela, 

Prof. Florea Mihaela, Prof. Cosma Florentina , Prof. Vasile Adriana,  Prof. Corcodel Mariana , 

Prof. Mirea Cosmin, Prof. Bobeică Daniela, Prof. Nedelea Nicoleta 

Parteneri : Inspectoratul Școlar al Sectorului 5, reprezentat de doamna inspector pentru 

Management Instituțional, Vîlcu Adelina și doamna inspector de specialitate Bojanopol 

Gabriela, UCDC București – reprezentată   de   doamna profesor doctor  Zaharia 

Valentina în calitate de Decan al Facultății de Marketing ,S.C Cloud Kitchen SRL – 

reprezentată prin domnul manager de restaurant Tudoriu Mihai. 

Secțiuni 

A. Concurs de prezentări PowerPoint Să ne cunoaștem țara! (cu secţiuni în limba 

română, limba engleză şi limba franceză), participare directă 

B. Prezentare gastronomică Tradiții și obiceiuri la români – participare 

directă; 

C. Concurs de Creație literară România frumoasă şi mândră din sufletele noastre– 

participare directă, 2 secţiuni: poezie şi eseu liber care să cuprindă 1-3 pagini. Fiecare 

participant se poate înscrie cu cel mult 3 creații din aceeaşi categorie ( şi minimum una ). 

D. Concurs de creație plastică România în culori – participare online - 

creațiile trimise prin poștă , nu scanate. 

E. Concurs de creație publicitară -Să   promovăm România împreună!– 

participare online 
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Școli partenere  

1. Liceul Tehnologic SF Antim Ivireanu 

2. Colegiul Tenhic de Posta si Telecomunicatii Gh Airinei 

3. UCECOM Spiru Haret  

4. Colegiul Tehnic Grivita 

5. Colegiul National Matei Basarab 

6. Colegiul Ion Kalinderu Busteni 

7. Colegiul Tehnic Energetic Bucuresti  

8. Liceul Energetic Campina 

9. Liceul Greco Catolic Timotei Cipariu 

10. Seminarul Teologic Ortodox  

11. Colegiul National Gh Sincai 

12. Liceul Tehnologic Nikola Tesla 

13. Clubul Copiilor  

14. Liceul Tehnologic Dimitrie Gusti  

15. Liceul Teoretic  Dimitrie Bolintineanu 

16. Liceul Teoretic Cervantes  

17. Liceul Teoretic Traian 

18. Liceul Teoretic Odobleja  

19. Liceul Tehnologic Teodor Pallady  

20. Liceul Teoretic Nichita Stanescu  

21. Colwegiul Economic Costin C Kiritescu  

22. Colegiul Economic Viilor 

23. Colegiul Tehnic Viaceslav Harnaj  

24. Liceul Tehnologic Cezar Nicolau Branesti 

25. Liceul Tehnologic Valea Doftanei  

9.  Proiect Internațional WOMEN AND GIRLS IN ASTRONOMY 

10. Proiect „Oaza din Cerchez” 

11. Proiect ERASMUS+ KA220-SCH Cooperation partnership in school education- 

“Before it is too late” 
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3. Comisia pentru olimpiade și concursuri școlare 

 

Coordonator: Roxana-Andreea RADU 

Membri: Carmina BOICU-GUNȚĂ 

                Alina Mariana PANDELESCU 

                Adriana DAMIAN 

                Daniela PETRE 

 

La nivelul Comisiei pentru olimpiade și concursuri școlare pentru perioada 01.09.2021-

01.07.2022, aferentă anului școlar 2021-2022, au fost înregistrate următoarele activități: 

- octombrie 2021 - doamna profesoară Florea Mihaela – a participat la Concursul Regional 

"Necuvintele" desfășurat la Colegiul "Ion Ghica" Târgoviște și ISJ Dâmbovița (coordonarea 

elevilor Dună Mihail - premiul I, Modruz Georgiana și Ioniță Irisa - diplomă de participare); 

- octombrie-decembrie 2021 - doamna profesoară Nedelea Nicoleta – a participat la Proiectul 

județean "Fenomene și dezastre naturale pe înțelesul tuturor", organizat de Liceul Tehnologic 

Costești - Argeș (coordonarea elevilor Măcrineanu Geanina - premiul I, Andronic Florentina 

Rebeca - premiul II și Ioniță Ancuța - mențiune); 

- noiembrie 2021 - doamna profesoară Florea Mihaela – a participat la Concursul " Hai să ne 

întâlnim printre rânduri!", organizat de Cercul Interdisciplinar Valahia (coordonarea elevei 

Ganea Maria - premiul III); 

- decembrie 2021 - doamna profesoară Florea Mihaela – a participat la Concursul Național "70 

de ani aniversari - Palatul Copiilor Timișoara - Porți spre trecut, ferestre spre viitor" inițiat în 

cadrul proiectului destinat împlinirii a 70 de ani de la înființarea Palatului Copiilor Timișoara 

(coordonarea elevelor Tudorache Delia - creație plastică și Ion Fabiana Andreea - creație 

literară); 

- decembrie 2021 - doamna profesoară Florea Mihaela – a participat la Concursul Național de 

literatură și jurnalism sportiv "Un condei numit Fair-play" (prin coordonarea elevilor) 

promovat și sprijinit de Comitetul Internațional Olimpic, Comitetul Olimpic și Sportiv Român 

prin Academia Olimpică și Ministerul Educației; 

- decembrie 2021 - doamna profesoară Florea Mihaela – a organizat și participat la nivelul 

școlii la Concursul "Scrisoare către Moș Crăciun" împreună cu membrii ariei (elevele 

coordonate de doamna prof. Florea au obținut premiile I, II și III la secțiunea în limba română - 

Iftinuță Teodora, Tuță Laura și Neagu Adriana); 

- decembrie 2021 - doamna profesoară Florea Mihaela – a participat la Concursul Interjudețean 

de educație civică și voluntariat "Magia sărbătorilor de iarnă" - ediția a V-a, organizat de 
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Palatul Copiilor Alba Iulia, Clubul Copiilor Blaj, ISJ Alba (coordonarea elevilor Tudose 

Andreea - premiul III și Tigveanu George - mențiune); 

- decembrie 2021 - doamna profesoară Florea Mihaela – a participat la Concursul de creație 

(coordonarea elevului Muscalu Bogdan care a obținut locul II) în cadrul proiectului județean 

"Fenomene și dezastre naturale pe înțelesul tuturor" desfășurat la Liceul Tehnologic Costești - 

Argeș; 

- decembrie 2021 - doamna profesoară Florea Mihaela – a participat la Proiectul interjudețean 

cu participare transnațională "Tradiții de Crăciun", secțiunea Creații literare (coordonarea 

elevilor Ștefan Teodor - premiul III și Tuță Laura Ionela - premiul II); 

- ianuarie 2022 - doamna profesoară Florea Mihaela – a participat la Concursul de literar-

artistic "Magia cuvântului eminescian în poezie și culoare" - ediția a IV-a, organizat de Liceul 

Tehnologic "Nicolae Teclu" Copșa Mică (coordonarea elevilor Tuță Laura - premiul II, 

Muscalu Bogdan - mențiune și Ștefan Teodor - premiul III); 

- martie 2022 - doamna profesoară Nedelea Nicoleta – a participat la Proiectul Educațional 

Județean "Primăvara în ochi de copil", organizat de Colegiul "Aurel Vijoli" din Făgăraș 

(coordonarea elevilor Ioniță Raluca - premiul I, Năstase Anne Marie - premiul II și Jugravu 

Daria - premiul III); 

- martie 2022 - doamna profesoară Coroiu Anca – a participat la Colegiul Economic Viilor la 

ONSS-Tenis de masă, faza pe sector (coordonarea elevilor Năstase Anne-Marie - locul III la 

fete și Alexe Cosmin - locul III la băieți); 

- martie-iunie 2022 - doamna profesoară Florea Mihaela – a participat la Concursul 

Internațional "Diversitate Culturală în Spațiul Geografic European", organizat de Asociația 

Cultural-Științifică "Pleiadis" din Iași în parteneriat cu Facultatea de Geografie din cadrul 

Universității de Stat din Tiraspol (coordonarea elevilor la secțiunile - poezie: Cojocarul Rianna 

Alessandra - premiul I; Ilieș Iurie - premiul III; Muscalu Bogdan - premiul I; Năstase Anne 

Marie - premiul I; Tudor Maria - premiul II; Tuță Laura - premiul II; lucrare plastică: Pană 

Cătălina - premiul II); 

- aprilie 2022 - doamna profesoară Florea Mihaela – a participat la Concursul Regional pe 

teme ecologice "Lumea pe care ne-o dorim" - ediția a IX-a, organizat de ISJ Neamț, Colegiul 

Tehnic Forestier Piatra Neamț, Direcția Silvică Neamț, secțiunea creație literară (coordonarea 

elevilor Tudor Maria - premiul I, Ștefan Teodor - premiul II și Pană Cătălina - premiul III); 

- aprilie 2022 - doamna profesoară Florea Mihaela – a participat la Concursul Național de 

"Reviste Școlare și Jurnalistică", în calitate de coordonator, alături de doamna bibliotecar 

Corina Pavelescu (premiul II la etapa locală); 
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- aprilie 2022 - doamna profesoară Petre Daniela – a participat la "Competiția Firmelor de 

Exercițiu", organizată de USAMV București cu elevi ai claselor a XI-a C și a XI-a F, unde 

firmele de exercițiu "Restaurant Cerchez" și "Cafenea Alis" au obținut 2 mențiuni; 

- mai 2022 - doamna profesoară Florea Mihaela – a participat la Concursul de creație literară 

"Tărâmul cuvintelor", organizat de Școala Gimnazială "Duiliu Zamfirescu" și CJRAE Vrancea 

(coordonarea elevei Sailă Julia - mențiune); 

- mai 2022 - doamna profesoară Florea Mihaela – a participat la Concursul municipal "Să 

descoperim împreună România autentică!" (coordonarea elevilor la secțiunile - creație literară - 

poezie: Năstase Anne Marie - premiul I, Muscalu Bogdan - premiul II și Dună Mihail - premiul 

III; creație literară - eseu: Cojocaru Rianna - premiul I și Teodor Ștefan - premiul II; creație 

plastică - guașă: Pană Cătălina - premiul I); 

- mai 2022 - doamna profesoară Nedelea Nicoleta – a participat la Concursul municipal "Să 

descoperim împreună România autentică!" (coordonarea elevilor la secțiunile – prezentare PPT 

- limba engleză: Andronic Florentina Rebeca - premiul II; creație plastică - anime: Popescu 

Melania - premiul III; creație literară - eseu: Luca Denisa-Cătălina - premiul special pentru 

creativitate); 

- mai 2022 - doamna profesoară Radu Roxana – a participat la Concursul municipal "Să 

descoperim împreună România autentică!" (coordonarea elevilor la secțiunea preparate 

culinare românești: Veneciuc Denisa - premiul special); 

- mai 2022 - doamna profesoară Radu Roxana – a coordonat elevul Marinescu Florin Ionuț, 

care a obținut premiul II la Olimpiada de Economie, Comerț, Turism și Alimentație, faza 

județeană; 

- aprilie 2022 - doamna profesoară Petre Daniela – a participat la Concursul Municipal 

"Antreprenor Junior" cu elevi ai claselor a XI-a C și a XI-a F, dar și cu eleva Joian Adina, care 

au obținut 3 mențiuni pentru firmele de exercițiu "Cafenea Alis", "Restaurant Cerchez" și 

planul de afaceri al unei firme imobiliare; 

- iunie 2022 - doamna profesoară Florea Mihaela – a participat la Concursul municipal 

"Atomul în lumea științei", organizat de Colegiul Tehnologic "Dinicu Golescu", în cadrul 

proiectului "Un univers într-un atom" (coordonarea elevei Năstase Anne-Marie). 

La nivelul unității de învățământ este constituit Cercul de istorie-geografie-turism-

gastronomie "Valahia", ce își desfășoară activitatea pe mai multe secțiuni. În anul școlar 2021-

2022 a avut o activitate bogată cu numeroase concursuri, astfel: 

- octombrie 2021 - Concurs de desene și postere "Happy Halloween", coordonat de doamna 

prof. Ion Mihaela și doamna prof. Vasile Adriana, unde la secțiunea desene au participat 126 

de elevi din clasele a IX-a A, a IX-a B, a IX-a D, a IX-a E, a IX-a F, a IX-a G, a X-a B, a X-a 

D, a X-a E, a X-a F, a X-a G, a XI-a A, a XI-a B, a XI-a E, a XI-a F, a XII-a C, a XII-a D, a 
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XII-a E, a XII-a F, cu un număr de 138 de lucrări, iar la secțiunea postere au participat 19 elevi 

din clasele a IX-a A, a IX-a B, a IX-a D, a IX-a F, a IX-a G, a X-a B, a X-a D, a X-a E, a X-a 

G, a XI-a E, a XII-a E; 

- noiembrie 2021 - Concurs de creație plastică și literară "Hai să ne întâlnim printre rânduri!", 

coordonat de doamna prof. Florea Mihaela, unde la secțiunea creație literară au participat 18 

lucrări, iar la secțiunea creație plastică au participat 14 lucrări; 

- noiembrie 2021 - Concurs de eseuri și prezentări PPT "DestinațIE în IE - prezentarea unei 

localități rurale din România", coordonat de doamna prof. Bobeică Daniela, doamna prof. 

Cosma Florentina și doamna prof. Rădoi Eugenia, unde la secțiunea eseu au participat 11 

lucrări, iar la secțiunea prezentări PPT au participat 16 lucrări; 

- decembrie 2021 - Concurs de desene și postere "Crăciunul în jurul lumii" / "Christmas around 

the world", coordonat de doamna prof. Ion Mihaela și doamna prof. Stan Vasilica, unde la 

secțiunea desene au participat 29 de elevi din clasele a IX-a B, a IX-a D, a IX-a F, a X-a B, a 

X-a F, a X-a G, a XI-a A, a XI-a B, a XII-a A, a XII-a E, iar la secțiunea postere au participat 

56 de elevi din clasele a IX-a A, a IX-a B, a IX-a D, a IX-a F, a IX-a G, a X-a A, a X-a B, a X-

a E, a X-a F, a X-a G, a XI-a A, a XI-a B, a XII-a A, a XII-a C, a XII-a E; 

- ianuarie 2022 - Concurs de eseuri și prezentări PPT "Unirea Principatelor Române", 

coordonat de doamna prof. Nedelea Nicoleta și doamna prof. Florea Mihaela, unde la secțiunea 

eseu au participat 11 elevi din clasele a X-a B, a X-a C, a XII-a A, iar la secțiunea prezentări 

PPT au participat 16 elevi din clasele a X-a B, a X-a F, a XI-a A, a XI-a F; 

- februarie 2022 - Concurs de desene "Life in 3500!", coordonat de doamna prof. Vasile 

Adriana, unde au participat, cu un număr de 90 lucrări, elevi din clasele a IX-a B, a X-a B, a X-

a D, a X-a E, a XI-a A, a XI-a F, a XI-a G, a XII-a D; 

- februarie 2022 - Concurs practic "Preparatul culinar care mă reprezintă", coordonat de 

domnul prof. Mirea Cosmin, unde au fost evaluate 18 preparate, în funcție de următoarele 

criterii: rețeta preparatului (scurtă descriere despre originile preparatului, enumerarea 

materiilor prime și dozarea lor), material video (prezentarea ustensilelor necesare realizării 

preparatului și modul de preparare), fotografia cu preparatul finit (așezarea preparatului pe 

farfurie/plating-ul) și complexitatea preparatului culinar; 

- martie 2022 - Concursul de mărțișoare ecologice "O primăvară colorată", coordonat de 

doamna prof. Ion Mihaela, unde au fost evaluate 63 de mărțișoare; 

- martie 2022 - Concurs de eseuri "Și eu prețuiesc apa!", coordonat de doamna prof. Munteanu 

Mihaela și doamna prof. Nedelea Nicoleta-Doina. 
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4. Comisia  pentru întocmirea orarului 

Comisia și-a început activitatea la 1.09.2021 cu preluarea încadrărilor cadrelor didactice 

prezente în unitatea școlară. 

 Pentru întocmirea orarului s-au avut în vedere următoarele : 

- respectarea programului pentru activitatea metodică pe fiecare arie curriculară în parte. 

- respectarea curbei de efort școlar al elevilor. 

- respectarea programului de practică. 

- realizarea programului profesorilor ingineri/economic pentru cuplajele la modulele tehnice. 

- repartizarea orelor pe săli de clasă conform cu încărcarea pe cele trei schimburi a sălilor. 

 Dupa data de 5 septembrie orarul a fost adaptat modificărilor survenite în mișcarea 

personalului didactic. 

 S-a încercat ca orarul cadrelor didactice să fie compact, iar numărul de ore pe zi să fie 

limitat. 

 Comisia de orar a fost disponibilă la orice modificare survenită în timpul anului școlar. 

   

5. Comisia de  frecvență, combaterea absenteismului şi  prevenirea abandonului 

şcolar 

 

În anul școlar 2021-2022, Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și prevenirea 

abandonului școlar a avut următorii membri: 

Prof. Stanciu Monica 

Prof. Nedelea Nicoleta 

Prof. Bratu Anca 

Responsabil, prof. Corcodel Mariana 

 În urma centralizării datelor obținute prin monitorizarea frecvenței elevilor la cursuri în anul 

școlar 2021-2022, comisia a obținut următoarele date: 

 

Clasa Nr. 

elevi 

retrasi 

Nr. 

mustrări 

scrise/ 

preavize 

de 

exmatri-

culare 

Nr. 

elevi 

exmatri-

culați 

Total 

absențe 

Total 

absențe 

nemoti- 

vate 

Nr. 

elevi 

trans- 

ferați 

de la/la 

alte 

scoli 

9A  5  2541 391  

9B    1644 195  

9C 2   1896 231  

9D 1 19  2875 1690  
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9E  21  3160 1832  

9F  14  2715 1240 1 

9G  6  3275 385  

10A  7  1532 346 2 

10B  1  2217 177 1 

10C  2  2615 751 2 

10D    2391 383  

10E  2  950 278 1 

10F  10  2797 612  

10G  8  3044 466 1 

10H  2  1350 208  

11 A  2  2642 393  

11B  1 1 1549 211  

11C  8 1 2482 482  

11D 1 4 1 2586 584 4 

11E 1 10  3973 592 1 

11F 1 5 1 4034 531  

11G 3   2123 267  

12A    1785 111  

12B  3  1712 136  

12C  9  1708 396  

12D 3 2  2098 339 1 

12E 3 13  4973 786  

12F  11 3 3045 1142  

11S(sem II) 5 6 1 1044 362  

12S  13 6 2814 666  

13 S  5 2 1981 662  

9FR1  6 6 457 443  

9FR2  7 6 600 478  

10FR1 2 4 1 187 147  

10FR2  7 6    1005 854  

10FR3  7 5 974 736  

11FR1 3 2 2 231 220  

11FR2 1 5  257 62  

12FR1 1 3 2 246 179  

12FR2 1 7 4 396 329  

13FR1 1 3  227 115  

13FR2  1 2 144 136  

TOTAL 29 97/144 50 80 275  20544 14 

 

Anual: 

Total elevi retrasi de la cursuri: 29 

Total mustrări scrise : 97 

Total preavize de exmatriculare: 144 

Total elevi exmațriculați: 50 

Total absențe: 80 275 

Total absențe nemotivate: 20544 

Total elevi transferați de la/ la alte școli: 14 
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6. Comisia pentru ritmicitatea notării 

 

În anul școlar 2021-2022 s-a organizat activitatea comisiei in vederea optimizării 

acesteia. Responsabilul comisiei, prof. Vasiliu Maria,  a repartizat responsabilităţile membrilor 

(septembrie 2021).  

 În vederea respectării  notării ritmice în anul şcolar 2021-2022 de către peste 95% din 

totalul cadrelor didactice s-a prelucrat în Consiliul profesoral legislaţia privind evaluarea 

elevilor şi înscrierea notelor în documentele şcolare, s-a elaborat graficul de notare ritmică şi s-

a afişat la loc vizibil, în cancelarie (Vasiliu Maria, octombrie 2021). Graficul s-a revizuit 

conform OME 5550/5.11.2021 pentru modificarea ROFUIP aprobat prin OMEC nr. 

5447/2020, în sensul încheierii mediilor cu minimum două note, indiferent de numărul de ore 

săptămânal alocat disciplinelor de studiu, excepție făcând situațiile de corijență (minimum trei 

note). 

S-a monitorizat respectarea graficului notării ritmice şi s-au prezentat rapoartele  

intermediare realizate în 2.12.2021 în ședința Consiliului profesoral din 3.12.2021 (semestrul I) 

și în 7.04.2022 în ședința Consiliului profesoral din 12.04.2022 (semestrul II) , solicitând 

cadrelor didactice remedierea neregulilor constatate în termen de o săptămână. Astfel, s-au 

remediat problemele şi s-a respectat ritmicitatea notării la toate disciplinele. 

De asemenea, responsabilul comisiei a întocmit graficul de susținere a tezelor, în 

conformitate cu precizările privind disciplinele la care se susțin lucrări scrise de evaluare 

semestrială în anul școlar 2021-2022 din Adresa ME nr. 34799/5.11.2021. 

La finalul semestrului I, precum și la finalul anului școlar, toate cadrele didactice au 

respectat prevederile legale privind numărul de note și modalitatea de încheiere a mediilor. 

 

Puncte tari: 

- seriozitatea membrilor comisiei în realizarea sarcinilor repartizate; 

- respectarea graficului notării ritmice de către majoritatea cadrelor didactice; 

- remedierea la timp a neregulilor constatate; 

Puncte  slabe: 

- nerespectarea graficului notării ritmice de către unele cadre didactice; 

- trecerea în catalog cu întârziere a notelor obţinute în urma testelor scrise, în cazul 

unora dintre cadrele didactice. 

 

                                                         



 115 

7. ANALIZA ASUPRA ACTIVITĂȚII DEPARTAMENTELOR 

BIBLIOTECĂ, ADMINISTRATIV, CONTABILITATE ȘI CABINET 

MEDICAL. 

 

1. Analiza activității departamentului bibliotecă 

 

 

     În anul școlar 2021-2022, s-au desfăşurat activităţi specifice bilbliotecii precum şi activităţi 

adiacente.  

     Programul bibliotecii a fost următorul : luni-vineri  8-16 

     Acest timp de 40 de ore pe săptămână a fost structurat pe mai multe tipuri de activităţi. 

1. Activitate organizatorică şi administrativă a bibliotecii 

Această activitate a cuprins: 

-  recepționarea de la depozitul de manuale al ISMB a manualelor pentru clasele a IX a și 

a XII a 

-  repartizarea manualelor şcolare la clasele a IX a , a X a, a XI a si a XII a 

-  recepţionarea suplimentului de manuale şcolare de la depozitul de carte şcolară si 

repartizarea acestora pe clase 

- repartizarea pe clase a tabletelor pentru învațămantul on line 

-  înscrierea elevilor şi cadrelor didactice pe bază de fişă de bibliotecă  la biblioteca 

liceului şi ţinerea evidenţei acestora 

- ținerea evidenţei cititorilor în caietul de evidenţă 

- ținerea evidenţei stricte a fondului de carte al bibliotecii în Reg.inventar şi RMF. 

- alcătuirea de bibliografii pe ani de studiu la materiile de atestate şi bacalaureat 

- realizarea diferitelor statistici solicitate de conducerea liceului sau alte instituţii abilitate 

- pregatirea unui nou lot de volume în vederea casării acestora 

- reamenajarea în limita posibilităților a spaţiului bibliotecii 

- repararea în limita posibilităților a  volumelor deteriorate 

- în perioada în care cursurile s-au desfășurat on line transmiterea pe mail sau on line a 

diferitelor materiale către profesori în vederea desfășurării în bune condiții a procesului 

de instruire 

- activitatea de sprijinire a elevilor cu materiale necesare diverselor proiecte. 

- păstrarea în permanenţă a ordinii şi curăţeniei în bibliotecă 

- recuperarea la sfârşitul anului şcolar a manualelor de la clasele a IX a, a X a, a XI a si a 

XII a 

- recuperarea tabletelor de la elevii claselor a XII a care au încheiat procesul de 

învățămant 
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- recuperarea volumelor împrumutate de către elevii şi cadrele didactice 

- ordonarea la rafturi a volumelor recuperate 

- eliberarea fişelor de lichidare pentru elevii şi cadrele didactice transferate 

- igienizarea în perioada vacantei şcolare a bibliotecii, în vederea pregătirii pentru noul an 

şcolar 

- aranjarea şi repararea în limita posibilităților a manualelor şcolare returnate pe ani de 

studiu şi materii pentru noul an şcolar 

- realizarea procedurii privind acordarea de manuale gratuite elevilor din clasele a XI a si 

a XII a 

 

2. Activitatea   de   popularizare 

- completarea expoziţiei permanente existentă în cadrul bibliotecii 

- organizarea unor vizite de lucru în bibliotecă cu elevii claselor a IX a 

 

3. Activităţi  culturale 

- colaborarea cu diverse cadre didactice la realizarea serbării de absolvire a claselor a XII 

a 

- colaborarea cu cadrele didactice la diferite evenimente culturale 

 

4. Activități adiacente 

- sprijinirea, în limita timpului disponibil, a tuturor compartimentelor  

- prezenţa în diferite comisii la nivelul şcolii 

- scrierea zilnică a condicii de prezență a cadrelor didactice 

- distribuirea și receptionarea tabletelor acordate elevilor pe perioada pandemiei 

- distribuirea de pachete sanitare pentru testarea elevilor impotriva Covid 19 

 

5.   Realizarea revistei liceului “ARIPI “. În acest an școlar s-au realizat 3 numere  ale 

revistei, cu care s-a obținut premiul 2 pe sector. 

 

2. Analiza activității departamentului administrativ. 

 

    Având în vedere perioada sanitară în anul școlar 2021-2022 compartimentul administrativ 

și-a structurat activitatea conform noilor dispoziții ale Ministerului Sănătății și altor organe de stat 

competente. 

În anul școlar 2021/2022 s-au desfășurat activitați specific fișei postului cât și 

activități suplimentare. Trebuie menționat faptul că prioritatea numărul 1 a departamentului în 
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această perioadă a reprezentat-o igienizarea și păstrarea în cele mai igienice condiții a spațiilor 

începând cu sălile de curs, grupurile sanitare, holurile de acces și birourile. 

Ne-au fost puse la dispoziție de către Primaria sector 5 a unui număr suficient de material de 

dezinfectie și curățenie astfel încât ne-am putut achita de toate sarcinile administrative. 

Structura acestor activitați este următoarea: 

1) Intreținerea si protejarea bazei material existente : 

     - păstrarea si intreținerea patrimoniului; 

     - igienizarea spațiilor din școala. Această activitate s-a desfășurat zilnic, în intervalul orar 

prestabilit astfel încât toate schimburile au beneficiat de condiții igienico-sanitare complete. 

     - reparații curente la grupurile sanitare, săli de clasa; 

     - reparații curente la mobilierul școlar existent; 

     - reparații curente la instalațiile electrice si verificarea periodică a acestora; 

     - procurarea materialelor de curătenie, asigurate de Primăria sectorului 5. Au fost distribuite 

măști, dezinfectante pentru mâini și suprafețe, dezinfectante pentru grupurile sanitare, ustensile de 

curățenie. 

     - procurarea de consumabile si a tipizate. 

2) Amenajarea tuturor sălilor de curs. Sălile de curs au fost reamenjate în așa fel încât să respecte 

distanțarea, holurile de acces au fost dotate cu indicatoare pentru sensul de mers, au fost montate 

dozatoare pentru geluri dezinfectante, grupurile sanitare au fost deasemenea dotate cu material 

dezinfectante iar curățenia acestora a fost asigurată oră de oră. 

3) Achiziționarea de material pentru bunul mers al procesului de invătământ. 

4) Solicitarea dupa caz a unor lucrări de reparații in caz de urgență la Primaria Sectorului 5. 

5) Realizarea instruirii periodice PSI si SSM a personalului nedidactic si semnarea fișelor. 

6) Întocmirea lunara a graficelor pentru personalul de pază, de ingrijire si fochiști. 

7) Întocmirea lunară a bazei de date pentru alocații de stat pentru copiii in vârsta de peste 18 ani 

(cereri, adeverințe, tabel nominal). 

 

3. Analiza activității departamentului contabilitate 

 

           În perioada septembrie 2021 – august 2022, serviciul contabiliatate a desfăşurat 

următoarele activităţi: 

- organizarea circuitului documentelor contabile şi a actelor justificative; 

- înregistrarea lor în mod cronologic şi sistematic în evidenţa contabilă; 

- întocmirea documentelor contabile şi a actelor justificative; 

- efectuarea operaţiilor contabile; 

- organizarea evidenţei contabile sintetică şi analitică ; 

- întocmirea ştatului de funcţii; 
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- întocmirea lunară a ştatelor de plată  prin programul edusal; 

- urmărirea aplicării şi respectarea tuturor dispoziţiilor legale privind salarizarea şi 

drepturile personalului; 

- stabilirea obligaţiilor către bugetul statului; 

- întocmirea documentelor privind plata salariilor; 

- întocmirea situaţiilor statistice privind salariile şi declaraţiile nominale pentru 

asigurările sociale; 

- întocmirea lunară a execuţiei bugetare; 

- ropartarea lunră, trimestrială și anuală a situațiilor financiare în Sistemul Național 

de Raportare FOREXEBUG; 

- întocmirea proiectului de buget pe anul 2022; 

- urmarirea creditelor bugetare alocate în scopul unei judicioase şi integrale utilizări, 

informând conducerea, pentru a se analiza necesitatea, oportunitatea şi eficacitatea 

fiecărei cheltuieli, asigurându-se condiţii normale de funcţionare a unităţii; 

Pentru perioada mai sus menţionată, au fost alocate următoarele credite bugetare: 

a) Buget local      3.442.181 lei 

               din care: 

- bunuri şi servicii                3.071.175 lei 

- ajutoare sociale elevi CES                                         30.495 lei   

- burse de ajutor social       340.511 lei 

 

b) Buget de stat      6.056.976 lei 

                din care: 

- cheltuieli de personal    5.736.028 lei 

- fond handicap                                                             16.081 lei   

- Cheltuieli aferente programelor finantate                304.867 lei 

- (Proiect ROSE)  

 

 

                  EXECUŢIA CREDITELOR BUGETARE 

                                       BUGET LOCAL 

DENUMIRE INDICATORI PLATI 

BUNURI ŞI SERVICII 3.071.098 

din care:  

Încălzit, iluminat 142.443 

Apă,canal,salubritate 34.382 

Poşta, telefon, internet 8.014 

Alte bunuri şi servicii pt.întretinere 56.002 
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Protecţia muncii 3.400 

Chirii 2.748.298 

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 78.559 

AJUTOARE SOCIALE 30.495 

BURSE 340.511 

TOTAL PLĂȚI 3.442.104 

                                 

 

EXECUŢIA CREDITELOR BUGETARE 

                                               BUGET DE STAT 

   

DENUMIRE INDICATORI PLATI 

CHELTUIELI DE PERSONAL      din care: 5.736.028 

Salarii de bază 4.212.550 

Alte sporuri 257.182 

Fond aferent plaţii cu ora 829.540 

Indemnizatie de hrana 204.231 

Alte drepturi salariale in bani 5.487 

Tichete de vacanta 107.300 

Contribuție asiguratorie pentru muncă 119.738 

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 16.081 

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă  

din care: 

233.787 

Cheltuieli de personal 233.787 

TOTAL PLĂȚI 5.985.896 

                    

      Angajarea cheltuielilor s-a efectuat pe bază de documente legale ( ştate de plata salariale, 

facturi, contracte ) vizate pentru controlul financiar preventiv şi întocmite distinct pentru 

cheltuieli care se suportă din bugetul local, bugetul de stat . 

       În anul şcolar 2021-2022, serviciul contabilitate a efectuat toate lucrările aferente acestui 

department în timp util, la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. 

 

 

4. Analiza activității cabinetului medical școlar 

 

Cabinetul medical a efectuat următoarele activități: 

- examene somatometrice, consemnarea în caiet a scutirilor medicale, a scutirilor de educație 

fizică și sport și vizarea lor; 
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- realizarea de acțiuni de combatere a bolilor transmisibile prin ore de educație pentru sănătate 

elevilor claselor IX-XII; 

- completarea formularelor statistice lunare privind activitatea cabinetului medical; 

- statistica anuală a claselor trimisă la DSP București; 

- necesar de medicamente și materiale sanitare privind dotarea cabinetului medical; 

- în perioada pandemiei de Covid 19, triajul epidemiologic observațional elevi și personal 

liceu; 

- tratamente medicale acordate elevilor în limita competenței de asistent medical generalist; 

- control unitate privind condițiile de igienă în întreaga unitate de învățământ; 

- instruirea personalului de îngrijire privind obiectivele necesare pentru menținerea stării de 

igienă și confort în unitate în perioada pandemiei Covid 19 și în general; 

- efectuarea de teste Covid 19 pentru elevi și personalul liceului;  

- participarea la cursuri online de specialitate a asistenților medicali și instruiri profesionale; 

- eliberarea fișelor medicale ale elevilor care au terminat clasa a-XII-a. 

 

 

 

 

 

  ANALIZA  SWOT ASUPRA ÎNTREGII ACTIVITĂŢI  DERULATE ÎN ŞCOALĂ. 

PROPUNERI PENTRU OPTIMIZAREA ACTIVITĂŢII  

 

OFERTA CURRICULARĂ 

                 

PUNCTE TARI 

o Unitatea şcolară dispune de întregul 

material curricular pentru fiecare nivel de 

şcolarizare, în funcţie de fileră şi profil 

(planuri de învăţământ şi programe şcolare, 

auxiliare curriculare: manuale, ghiduri de 

aplicare, culegeri de probleme, 

îndrumătoare). 

o Oferta şcolii satisface nevoile tuturor 

elevilor 

o Profilul claselor în concordanţă cu cerinţele 

de pe piaţa muncii 

o Receptivitatea şi transparenţa managerilor, 

management echilibrat 

o Site-ul liceului 

 

 

PUNCTE SLABE 

o Opţiunile se fac în funcţie de 

decizia majorităţii elevilor 

clasei 

o Imposibilitatea cadrelor 

didactice de a satisface 

solicitările beneficiarilor 

(părinţi şi elevi) 

o Program de studiu în 3 

schimburi 
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OPORTUNITĂŢI 

o CDŞ oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei 

de informare şi cunoaştere în diferite 

domenii de activitate 

o Oferta CDŞ vine în sprijinul ameliorării 

fenomenului de absenteism şcolar şi 

contribuie la dezvoltarea unei motivaţii 

intrinseci pentru învăţare 

o Organizarea de concursuri la diverse 

discipline, la nivel de şcoală, încearcă să 

crească interesul elevilor pentru aceste 

discipline  

o Realizarea portofoliului ariilor curriculare  

o Teste de evaluare inţială, în vederea 

identificarii nevoii de formare a  

elevilor 

                        AMENINŢĂRI 

o Baza materială existentă nu 

permite realizarea tuturor 

solicitărilor beneficiarilor 

o Numărul calculatoarelor din 

şcoală este insuficient 

o Număr insuficient de manuale 

şcolare pentru învăţământul 

obligatoriu 

o Instabilitatea legislativă şi a 

curriculumului în sistemul de 

învăţământ 

o Sistemul de admitere în clasa 

a IX-a 

 

RESURSE UMANE 

 

PUNCTE TARI 

o ponderea mare a cadrelor didactice titulare  

o relaţiile interpersonale se bazează pe o 

atmosferă destinsă de încredere reciprocă  

o exista o bună delimitare a responsabilităţilor 

cadrelor didactice în catedre 

o adaptarea rapidă a cadrelor didactice la 

apariţia modificărilor 

o centrarea activităţii didactice pe nevoile 

elevului, informatizarea învăţământului 

o aplicarea unor metode moderne în procesul 

de învăţământ; 

o pregatire AEL 

 

 

PUNCTE SLABE 

o slaba motivare a cadrelor 

didactice, care nu mai pot fi 

stimulate financiar 

o slaba participare la cursuri de 

formare şi perfecţionare din 

cauza condiţionării accesului 

la unele cursuri prin achitare 

de taxe 

o preponderent mediul familiar 

este deficitar dezvoltării 

armonioase a unui 

adolescent, pentru a crea un 

climat favorabil învăţării şi 

acumulării continue de noi 

informaţii 

o suprapunerea cerinţelor, a 

testărilor, ceea ce duce la o 

distribuţie inegală a efortului 

elevilor 

o nevalorificarea la maximum a 

cerinţelor umane 
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  OPORTUNITĂŢI 

o excelente relaţii cu inspectoratele, 

administraţia locală etc. 

o judicioasa aplicare a legii privind asigurarea 

calităţii în învăţământul preuniversitar 

o asistenţele la ore ce urmăresc valoarea 

adaugată prin lecţie din punct de vedere 

informativ-formativ 

o întâlnirile şi activităţile comune ale cadrelor 

didactice în afara orelor de curs favorizează 

împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii 

grupului, o comunicare mai bună 

o varietatea cursurilor de formare şi de 

perfecţionare 

o întâlniri frecvente între cadrele didactice şi 

părinţii elevilor 

o armonizarea cu legislaţia europeană 

 

AMENINŢĂRI 

o scăderea motivaţiei şi 

interesului pentru activităţi 

profesionale 

o criza de timp a părinţilor 

cauzată de actuala situaţie 

economică ce are ca efect 

scăderea gradului de implicare 

a familiei în viaţa şcolii 

 

 

 RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

PUNCTE TARI 

o existenţa laboratorului de informatică  

o şcoala dispune de fonduri băneşti 

extrabugetare 

o scoala dispune de videoproiector, ecrane de 

proiecţie în aproape toate clasele, tabla 

SMART  

o antrenarea şcolii în diverse  proiecte  

 

 

PUNCTE SLABE 

o nevalorificarea la maximum a 

resurselor materiale 

o fondurile băneşti nu sunt 

suficiente pentru stimularea 

cadrelor didactice şi elevilor, 

pentru achiziţionarea unor 

materiale didactice 

 

OPORTUNITĂŢI 

o materialele didactice obţinute duc la 

modernizarea orelor 

o posibilitatea antrenării elevilor şi a părinţilor 

în activităţi productive si de întreţinere a 

şcolii 

o parteneriate cu comunitatea locală, ONG-uri, 

firme 

 

 

 

 

 

AMENINŢĂRI 

o conştiinţa morală a elevilor 

privind păstrarea şi 

întreţinerea spaţiilor şcolare 

o degradarea spaţiilor şcolare 

din cauza fondurilor băneşti 

limitate, alocate pentru 

întreţinerea şcolii 

o fonduri foarte mici pentru 

dezvoltare 
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RELAŢIILE CU COMUNITATEA 

 

PUNCTE TARI 

o întâlniri semestriale cu Comitetul consultativ 

al părinţilor, suplimentate de consultaţii 

individuale cu părinţii 

o parteneriate cu diverse instituţii pentru 

realizarea unor activităţi extracurriculare 

 

PUNCTE SLABE 

o slaba implicare a părinţilor în 

viaţa şcolii 

o număr insuficient de 

parteneriate cu ONG-uri 

 

 

OPORTUNITĂŢI 

o disponibilitatea unor instituţii de a veni în 

sprijinul unităţii şcolare, privind 

achiziţionarea de materiale didactice 

o interesul firmelor de a-şi recruta şi forma în 

perspectivă personal specializat 

               AMENINŢĂRI 

o instabilitate la nivel social şi 

economic a instituţiilor 

potenţial partenere 

 

 

 

Director, 

Prof. ADI NICOLETA CRĂCIUN 
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